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 دار نون للطبعة والنشر والتوزيع
 المجموعة الثقافية -الموصل
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مَّلم َّرسولَّاَّولم َّللوَّوصحبوَّبسمَّاَّوالحمدََّّوالصالةَّوالسالَّ
َّدَّ.ومنَّواَلهَّ،َّوبع

َوَىم ََّّۖ  فقدَّخاضَّالخائضونَّفيَّتأويلَّقولوَّتعال َّ:َّ﴿َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّّ
َّّمَّيوسفَّلميوَّالسالمَّأمَّلمَّييّمَّ؟أى{َِّٕٗبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾}يوسفَّ:َّ

ذاَّكانَّقدَّىّمَّفماَّنوعَّىذاَّاليّمَّ فيَّىذاَّولمَّتكنَّغايتيَّفيَّالكتابةََّّوماَّبمغَّ؟َّوا 
ماَّقيلَّ؛َّألّنوَّماَّمنَّشيءَّيتعّمقَّفيَّتفسيرَّىذهَّاآليةَّأقولَّشيًئاَّأنََّّالموضوع

إَّلَّوتكّممَّفيوَّالمفسرونَّحت َّإّنيمَّلمَّيتركواَّلغيرىمَّشيًئاَّيقولوَّ،َّبيدَّأّنيَّرغبُتََّّ
َّقيلَّفيَّىذهَّالقضيةَّ،َّلم َّالمحذورَّ،َّفيَّأنَّأنّبوَّالقارئَّ وأذكرهَّبأصدقَّما

لفاحشةَّبلَّلمَّييّمَّبياَّأصاًلَّ،َّوىوَّأّنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّلمَّينوَّالوقوعَّفيَّا
 وىذاَّماَّسيجدهَّالقارئَّفيَّىذاَّالكتيبَّ

ّنوَّمنَّالضرويَّأنَّنعرفَّوَّ  لرضَّمذاىبَّالمفسرينَّقبلََّّمعن َّاليمَّّا 
َّفيَّتفسيرَّىذهَّاآليةَّ

َّأىّمنيَّىذاَّمعنى الهّم : َّ َّىممَتَّبوَّفيَّنفسكَّ،َّتقولَّ: َّ:َّما ))اليمُّ
َّ:َّالحزنَّ،َّوالِيم ةَّ:َّماَّىممتَّ ويقالَّ:ََّّٓٓٓبوَّمنَّأمرَّلتففعموَّاألمرَّ،َّواليمُّ

))ومعن َّاليّمَّفيَّكالمََّّ(ٔ)َّأىّمنيَّالشيءَّ:َّأيَّ:َّأحزننيَّ،َّوىّمنيَّ:َّأذابني((
َّ َّيواقع(( َّلم َّما َّبمواقعتو َّنفسو َّحديثَّالمرء َّىممَتَّوَّ(ٕ)العربَّ: َّما :َّ ))اليمُّ

َّ:ََّّ(ٗ)))وىممُتَّبالشيءََّّأىمَُّوََّىمًّاَّ:َّإذاَّأردتو(( (ٖ)بو(( َّباألمرَّيُيمُّ إذاَّو))ىم 

                                                 

ولسذانَّالعذربََّّٜٖٚٚ/ٗيذذيبَّالمغذةَّلمفراىيذديَّوينظرَّ:َّتَّٜٔٓٔ(َّالعينَّلمفراىيديَّصََّّٔ)
 ٜ٘/َ٘ٔلبنَّمنظورَّ

 ٕٛٔ/ٕٔ(َّجامعَّالبيانََّّٕ)

 ٖٕٜ(َّمقاييسَّالمغةََّلبنَّفارسَّصَّٖ)

 ٚٓٔٔالصحاحَّلمجوىريَّصَّ(ََّّٗ)
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َّ:َّأولَّالعزيمة (ٔ)َّلزمَّلميو(( تَل(َّمنَّبابَّ)قََّمًّاَّوىممُتَّبالشيءَّىََّٓٓٓ))واليمُّ
َّبوَّفيَّنفسوَّ،َّأيَّ:َّنواهَّوأرادهَّولزمَّ(ٕ)َّ:َّإذاَّأردتوَّولمَّتفعمو(( َّ:َّماَّىم  ))واليمُّ

واليّمَّ:َّالحزنَّالذيَّيذيبَّاإلنسانَّ،َّواليمَُّّماَّىممَتَّبوَّنفسكَّويكادَََّّّ(ٖ)َّلميو((
ََّّ(ٗ)َّ،َّومنَّثّمَّقالَّالشالرَّ:َّوىّمكَّماَّلمَّتمضوَّلكَّمنصبَّيذيبكَّحت َّتفعمو

))واليّمَّترجيحَّقصدَّالفعلَّ:َّتقولَّ:َّىممُتَّبكذاَّ،َّأيَّ:َّقصدتوَّبيمتيَّ،َّوىوَّ
َّ(٘)َّفوقَّمجردَّخطورَّالشيءَّبالقمب((

َّالمرأةَّىم تَّبيوسفَّبالمعصيةَّحت َّاستمقتََّّ اتفقَّالمفسرونَّلم َّأّن
َّ:ََّّمذىبينَّلاّمينَّبياَّلم َّواَّفيَّىمٍَّّيوسفَّاختمفلمجماعَّ،َّلكّنيمَّ

َّفيََّّاألول :المذهب َّ َّاختمفوا َّلكّنيم ،َّ َّىّم َّقد َّالسالم َّيوسفَّلميو أّن
َّدرجةَّىذاَّاليّمَّوماَّبمغَّونولوَّلم َّأقوالَّ:َّ

َّيوسفَّلميوَّالسالمَّبمغَّمنتياهَّقبلَّأنَّيصرفوََّّالقول األول :َّ أّنَّىّم
مرأةَّوىّمياَّفَّبال))فأّماَّماَّكانَّمنَّىّمَّيوسَّقالَّالطبريَّ:البرىانَّلّماَّىّمَّبوَّ:َّ

َّيأتي َّوذلكَّما ،َّ َّذاكره َّأنا َّفيَّذلكَّما َّقالوا َّأىلَّالعمم َّفإّن ،َّ لنَّأبيَّٓٓٓبو
َّالِيميانَّ،َّوجمسَّ مميكةَّلنَّابنَّلباسَُّسِئَلَّلنَّىمٍَّّيوسفَّماَّبمغَّ؟َّقالَّ:َّحل 

َّالخاتن َّمجمس َّأوَّٓٓٓمنيا َّثيابو َّوحّل َّرجمييا َّبين َّوجمس َّلو استمقت
لنَّمجاىدَّقالَّ:َّٓٓٓجميياَّلينزعَّثيابودَّبينَّرَّعاستمقتَّلم َّقفاىاَّوقٓٓٓثيابيا

َّالسراويلَّحت َّالتبان لنَّأبيَّبزةَّٓٓٓجمسَّمجمسَّالرجلَّمنَّامرأتوٓٓٓحل 
قالَّ:َّأّماَّىمُّياَّبوَّفاستمقتَّلوَّ،َّوأّماَّىّموَّبياَّفإّنوَّقعدَّبينَّرجميياَّونزعَّثيابوَّ

                                                 

 ٖٜٔ/ٕنيايةَّفيَّغريبَّالحديثََّلبنَّاألثيرَّالجزريَّال(ََّّٔ)

 ٔٗٙ(َّالمصباحَّالمنيرَّلمفيوميَّصََّّٕ)

 ٚٙ/ٖٗ(َّتاجَّالعروسَّلمزبيديََّّٖ)

 ٕٓٙ/ٗولمدةَّالحفاظَّلمحمبيََّّٓٚ٘(َّينظرَّ:َّالمفرداتَّلمراغبَّصََّّٗ)

 ٚٓٗ/ٔٔشرحَّصحيحَّالبخاريَّلمعسقالنيَّفتحَّالباريَّ(ََّّ٘)
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َّمجمسَّٓٓٓ َّمنيا َّوجمس َّالسراويل َّحل  :َّ َّقاَل َّولكرمة َّجبير َّبن َّسعيد لن
َّأطمقَّتكةَّسراويمولنَّسٓٓٓالخاتن َّبنَّجبيرَّقالَّ: فإنَّقالَّقائلَّ:َّٓٓٓعيد

وكيفَّيجوزَّأنَّيوصفَّيوسفَّبمثلَّىذاَّوىوََّّنبّيَّ؟َّقيلَّ:َّإّنَّأىلَّالعممَّ
كانَّممنَّابُتِميَّمنَّاألنبياءَّبخطيئةَّ،َّفإّنماَّاختمفواَّفيَّذلكَّ،َّفقالَّبعضيمَّ:َّ

َّلم َّوجلَّابتالهَّاَّبياَّليكونَّمنَّاَّل إشفاًقاَّمنياَّ،ََّّإذاَّذكرىاَّفيجدََُّّّّزَّوجل 
ََّّ(َّٔ)َّوَلَّيتكلَّلم َّسعةَّلفوَّاَّورحمتو((

القدام َّكابنََّّالمفسرينالسمفَّمنَّجميورََّّىذاَّماَّقالَّبوفقدَّتبّينَّأّنَََّّّ
َّ ،َّ َّ،َّومجاىد َّوأبيَّمميكة َّ،َّوالضحاكَّ،َّلباسَّ، َّبنَّجبيرَّ،َّولكرمة وسعيد

َّ ََّّبأنَّوالسُّدٍّيَّ، َّالسالم َّيوسفَّلميو ،َّ َّالمرأةىّم َّيواقع ََّّبأن َّحت  سراويموَّحّل
،َّوفيَّرّبوَّألمض َّ،َّولوَلَّأّنوَّرأىَّبرىانَّوجمسَّمنياَّمجمسَّالرجلَّمنَّالمرأةَّ

َّيعقوب َّرأىَّصورة َّفعنَّابنَّلباسَّأّنو َّأقوالَّ، َّلدة اََّّالبرىانَّالذيَّرله لاضًّ
َّأتيمَُّّ َّيوسفَّ، َّيا :َّ َّنودي :َّ َّقتادة َّولن ،َّ َّإصبعو َّوأنتََّّلم  َّالسفياء بفعل

صنمَّفسترتوَّبثوبَّ،َّفقالَّ:َّأّيََّّمكتوبَّفيَّديوانَّاألنبياءَّ؟!َّوقيلَّ:َّقامتَّإل 
شيءَّتصنعينَّ؟َّفقالتَّ:َّاستحيَّمنَّإلييَّىذاَّ،َّفقالَّيوسفَّ:َّتستحينَّمنَّ

َّ(َّٕ)((صنمََّلَّيسمعَّوَلَّيبصرَّ،َّوَلَّأستحيَّأناَّمنَّرّبيَّالسميعَّالبصير
قالَّالطبريَّ:َّ))وأول َّاألقوالَّفيَّذلكَّبالصوابَّأنَّيقالَّ:َّإّنَّاَّجّلََّّ

َّيوسفَّبامرأ ََّىمٍّ َّلن َّأخبر َّرأىَّثناؤه َّأن َّلوَل ،َّ َّبصاحبو َّمنيما َّكلٌّ َّالعزيز ة
يوسفَّبرىانَّرّبوَّ،َّوذلكَّليةَّمنَّلياتَّاَّزجرتوَّلنَّركوبَّماَّىّمَّبوَّيوسفَّ

                                                 

 ٕٕٓ-ٕٛٔ/ٕٔ(َّجامعَّالبيانََّّٔ)

ومعذذانيَّالقذذرلنََّّٕٕٚ-ٕٛٔ/ٕٔوجذذامعَّالبيذذانَّلمطبذذريََّّ٘ٗٔ/ٕ(َّينظذذرَّ:َّتفسذذيرَّمقاتذذلََّّٕ)
لرابذذذوَّلمزجذذذذاجَّ لمخطيذذذذبََّّالقذذذذرلنَّوالممخذذذذصَّفذذذذيَّإلذذذرابَّٚٓٙ/ٕوالوسذذذذيطَّلمواحذذذديََّّٖٛ/ٖوا 
وفذذذذتحَّالقذذذذديرََّّٙ٘ٔ/َٗلبذذذذنَّالجذذذذوزيَّوزادَّالمسذذذذيرَّفذذذذيَّلمذذذذمَّالتفسذذذذيرََّّ٘ٗ-ٗٗالتبريذذذذزيَّصَّ

 ٖٕ/ٖلمشوكاني
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منَّالفاحشةَّ،َّوجائزَّأنَّتكونَّتمكَّاآليةَّصورةَّيعقوبَّ،َّوجائزَّأنَّتكونَّصورةَّ
َّلم َّ َّالقرلن َّفي َّا َّذكرىا َّالتي َّاآليات َّفي َّالوليد َّيكون َّأن َّوجائز ،َّ الممك

َّ(ٔ)َّالزنا((

َّقولَّ َّىو َّوىذا َّالزجاجَّ: َّالمفسرينَّوقال َّمذىبَّأىلَّٓٓٓ))أكثر وىذا
َّ(َّٕ)التفسيرَّ،َّولسناَّنشّكَّأّنوَّقدَّرأىَّبرىاًناَّقطعوَّلّماَّىّمَّبو((َّ

المنذريَّلنَّأبيَّالعّباسَّثعمبَّأّنوَُّسِئَلََّّوفيَّتيذيبَّالمغةَّ:َّ))وأخبرنيََّّ
َّ:َّ﴿َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوَّ َّوجل  ََّّۖ  لنَّقولَّاَّلز  ِبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾ََّوَىم 

َّ َّبالمعصية َّىم تَّزليخا :َّ َّولمَّفقال َّيوسفَّبالمعصية َّوىّم َّلم َّذلكَّ، مصّرة
ََّّ(ٖ)َّيأتياَّفبينَّاليّمينَّفرق((

َّالجوزيََّّ َّابن َّقال َّالبشر َّمن َّغيره َّىّم َّبحال َّىّمو َّحال َّشبيوا وقد
نَّمنَّجنسَّىمٍّياَّ،َّ))واختمفواَّفيَّىمٍّوَّبياَّلم َّخمسةَّأقوالَّ:َّأحدىاَّ:َّأّنوَّكا

َّذىبَّالحسنَّ،َّوسعيدَّبنَّجبيرَّ ل َّىذا َّاَّتعال َّلصموَّلفعلَّ،َّوا  فموَلَّأّن
َّمنَّ َّواختاره ،َّ َّالمتقدمين َّالمفسرين َّلاّمة َّقول َّوىو ،َّ َّوالسُّدٍّي والضحاك
ََّلَّ :َّ َّقتيبة َّابن َّوقال َّوابنَّاألنباريَّ، ،َّ َّابنَّجرير :َّ َّمنيم المتأخرينَّجمالة

بيَّ،َّوأنتَّتريدَّاختالفَّاليمّينَّ،َّواحتّجَّيجوزَّفيَّالمغةَّ:َّىممُتَّبفالنَّوىّمَّ
َّالقولَّبأّنوَّمذىبَّاألكثرينَّمنَّالسمفَّوالعمماءَّاألكابرَّ،َّويدّلَّ منَّنصرَّىذا

البرىانَّالذيَّرلهَّ،َّقالواَّ:َّورجولوَّلماَّىّمَّبوَّمنَّذلكَّخوًفاَّمنَّآَّٓٓلميو
تعال َّيمحوَّلنوَّسيئَّاليّمَّ،َّويوجبَّلوَّلموَّالمنازلَّ،َّويدلَّلم َّىذاَّالحديثَّ

حيحَّلنَّرسولَّاَّصم َّاَّلميوَّوسممَّ:َّأّنَّثالثةَّخرجواَّفمجؤواَّإل َّغارَّالص
َّمنكمَّأفضلَّلمموَّ،َّفقالَّأحدىمَّ:َّ فانطبقتَّلمييمَّصخرةَّ،َّفقالواَّ:َّليذكرَّكلٌّ

                                                 

 ٕٕٚ/ٕٔ(َّجامعَّالبيانََّّٔ)

لرابوََّّٕ)  ٕٛ/ٖ(َّمعانيَّالقرلنَّوا 

 ٜٖٛٚ/ٗ(َّتيذيبَّالمغةَّلألزىريََّّٖ)
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لنَّنفسياَّفأبتَّإَّلَّبمئةَّدينارَّ،ََّّالميمَّإّنكَّتعممَّأّنوَّكانتَّليَّبنتَّلّمَّفراودتيا
َّ،َّوجمسُتَّمنياَّمجمسَّال َّأتيتياَّبيا رجلَّمنَّالمرأةَّأرلدْتَّوقالتَّإّنَّىذاَّفمّما

َّالمئةَّدينارَّ،َّفإنَّكنَتَّتعممَّأّنيَّ لعملَّماَّلممتوَّقطَُّّ،َّفقمُتَّلنياَّوألطيتيا
َّ(ٔ)َّفعمُتَّذلكَّابتغاءَّوجيكَّفافرجَّلّناَّ،َّفزالَّثمثَّالحجرَّ،َّوالحديثَّمعروف((

ولفظَّلخرهَّ:َّفمّماَّقعدُتَّبينَّرجميياَّفقالتَّ:َّاتقَََّّّوقدَّروىَّىذاَّالحديثَّالبخاري
َّالخاَتمَّإَّلَّبحقٍّوَّ،َّاَّ فمّماَّقعدُتَّ:َّولفظَّلخرهَّمسممَّرواهَّوََّّ(ٕ)فقمُتَّ،َّوَلَّتفض 

،َّفقمُتََّّووَلَّتفتحَّالخاَتمَّإَّلَّبحقٍَّّ،َّياَّلبدَّاَّ،َّاتقَّاََّّبينَّرجميياَّ،َّقالتَّ
َّ(ٖ)لنياَّ

َّيوسفََّّ َّىمٍّ َّتشبيو َّوَلَّيصحُّ َّالسالم َّبابنةَّلميو َّالرجل َّىذا َّبيّم بزليخا
َّأنَّيجعلَّماَّفعموَّالرجلَّ،َّبتقديرَّ:َّوىّمَّبياَّلوَلَّأّنَّذكَّّلمٍّوَّ؛َّألّنوََّل رتوََّّيصحُّ

بمخافةَّاَّ،َّلم َّنحوَّماَّجاءَّفيَّشأنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّ:َّ﴿َوَىم َّبنتَّلّموَّ
ِبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّبلَّوجبَّجعموَّبتقديرَّ:َّوواقعياَّلوَلَّأنَّذّكرتوَّبنتَّ

لوَّكانَّحالَّيوسفَّلميوَّالسالمَّكحالَّىذاَّإّنوَّنقولَّ:ََّّلّموَّبمخافةَّاَّ،َّولميو
َّلقيلَّ:َّوواقعياَّلوَلَّأنَّرأىَّرّبوَّ.َّالرجل

َّفَّ َّالقبولَّبيذا َّوََّّالتشبيوالَّيصّح َّإل َّيوسفََّلَّب، األمورَّالتيَّنسبوىا
لميوَّالسالمَّالتيَّمنياَّبأّنوَّىّمَّبأنَّيواقعَّالمرأةَّحت َّحّلَّسراويموَّ،َّوجمسَّمنياَّ

لوَلَّأّنوَّرأىَّبرىانَّرّبوَّألمض َّ؛َّألّنَّىذاَّيعنيَّأنَّمجمسَّالرجلَّمنَّالمرأةَّ،َّوَّ
َّومعانقةَّونحوَّذلكتقبيلَّوضّمَّمراودةَّوَّيوسفَّلميوَّالسالمَّفعلَّكّلَّشيءَّمنَّ

ألّنَّاَّسبحانوَّصيةَّ،َّعإَّلَّالزناَّ،َّوأّنوَّفعلَّماَّني َّاَّلنوَّوحّرموَّوجاءَّبالم
َّماَّيقربَّمنوَّوي فضيَّإليوَّ،َّماَّنياناَّلنَّالزناَّفحسبَّبلَّنياناَّلنوَّولنَّكل 

                                                 

 ٙ٘ٔ/ٗ(َّزادَّالمسيرََّّٔ)

 ٖٙ٘ٗرقمَّالحديثََّّٖ٘ٙ/ٙخاريََّلبنَّحجرَّالعسقالنيَّ(َّفتحَّالباريَّشرحَّصحيحَّالبَّٕ)

 ٖٕٗٚرقمَّالحديثَّ٘ٔ/ٛ(َّشرحَّصحيحَّمسممََّلبنَّلثيمينََّّٖ)
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َنٰ َّ {َِّٕٖإن ُوََّكاَنََّفاِحَشًةََّوَساَءََّسِبياًل﴾}اإلسراءَّ:ََّّۖ  قالَّتعال َّ:َّ﴿وَََلََّتْقَرُبواَّالزٍّ
بأّنَّاَّسبحانوَّقدَّابتم َّ،َّكماَّتقّدمَّ،َّوىذاَّماَّصّرحَّبوَّأصحابَّىذاَّالمذىبَّ

َّ َّحت  َّ؛ َّالخطيئة َّبيذه َّالسالم َّىّمَّيوسفَّلميو َّإّن :َّ َّ))وقيل :َّ َّالقرطبي قال
ل َّىذاَّيوسفَّكا َّوا  ،َّ َّامرأتو َّمن َّمجمسَّالرجل َّجمسَّمنيا َّوأّنو ،َّ نَّمعصية

القولَّذىبَّمعظمَّالمفسرينَّولامتيمَّفيماَّذكرَّالقشيريَّأبوَّنصرَّوابنَّاألنباريَّ
َّوالماوردي َّلم َّٓٓٓوالنحاس َّدالٌّ َّالحالة َّىذه َّمثل َّفي َّواَلنكفاف :َّ قالوا

ََّّ(ٔ)((َّاباإلخالصَّ،َّوألظمَّلمثوَّ
مماءَّ:َّكانَّىّمَّيوسفَّخطيئةَّمنَّوقالَّابنَّالجوزيَّ:َّ))قالَّبعضَّالعَّ

َّابتالىمَّبذلكَّليكونواَّلم َّخوفَّمنوَّ؛َّ ّنما الصغائرَّالجائزةَّلم َّاألنبياءَّ،َّوا 
وليعرفيمَّمواقعَّنعمتوَّفيَّالصفحَّلنيمَّ،َّوليجعميمَّأئّمةَّألىلَّالذنوبَّفيَّرجاءَّ
َّاَّتعال َّلمَّيقصصَّلميكمَّذنوبَّاألنبياءَّتعييًراَّ َّإّن الرحمةَّ،َّقالَّالحسنَّ:

لئاّلَّتقنطواَّمنَّرحمتوَّ،َّيعنيَّالحسنَّ:َّأّنَّالحجةَّلألنبياءَّألزمَّ،ََّّليمَّ؛َّولكن
فإذاَّقبلَّالتوبةَّمنيمَّ،َّكانَّإل َّقبولياَّمنكمَّأسرعَّ،َّورويَّلنَّرسولَّاَّصم َّ
َّأوَّ َّبخطيئة َّىّم َّوقد َّيمق َّاَّتعال َّإَّل َّمنَّأحد َّما َّأّنوَّقالَّ: اَّلميوَّوسمم

َََّّّ(ٕ)َّمَّيعمميا((لممياَّإَّلَّيحي َّبنَّزكري اَّ،َّفإّنوَّلمَّييّمَّول
يعنيَّأنَّوىذاَّالذيَّذىبَّإليوَّجميورَّالسمفَّمنَّالمفسرينَّالمتقدمينََّّ

َّ َّالسالم َّاليّمَّيوسفَّلميو َّلدةَّخطواتَّفيَّىذا َّفحسبَّ،َّبلَّخطا َّبيا َّييّم لم
،َّكماَّجاءَّفيَّحت َّإذاَّبمغَّلخرىاَّواقتربَّمنَّمخالطتياَّرأىَّالبرىانَّفقامَّلنياَّ

،َّلقيلَّ:َّوواقعياَّكماَّقمُتَّالمعن َّقصةَّأصحابَّالغارَّالثالثةَّ،َّولوَّأريدَّىذاَّ
أنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّ،َّفيكونَّالبرىانَّقدَّلصموَّمنَّمواقعتياَّوليسَّمنَّىمٍّوَََّّللوَّ

                                                 

 ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٜ(َّالجامعَّألحكامَّالقرلنََّّٔ)

 ٜ٘ٔ/ٗ(َّزادَّالمسيرَّفيَّلممَّالتفسيرََّّٕ)
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َِّبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّبياَّ،َّلكنَّلّماَّقالَّسبحانوَّ البرىانَّأفادَّأنَّ﴿َوَىم 
َّلصموَّمنَّاليّمََّلَّمنَّالزناَّ

َّالمذىبَّ َّقالوَّأصحابَّىذا فكََّّوما لنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّ))كذبَّوا 
ولوَّصّحَّاإلسنادَّ،َّوماَّضعفَّإسنادهَّفمنَّالسيلَّإسقاطوَّ،َّوىوَّماَّرويَّلنَّ
َّلنَّ َّمأخوذ َّوىو َّوصّح َّإسناده َّثبت َّوما ،َّ َّلباسَّوغيرىم َّوابن َّإسحاق ابن
اإلسرائيمياتَّ،َّقالَّابنَّتيميةَّرحموَّاَّ:َّوالقرلنَّأخبرَّلنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّ

،ََّّأحدَّنظيرهَّالصبرَّفيَّىذهَّالقضيةَّماَّلمَّيذكرَّلنمنَّاَلستعصامَّوالتقوىَّوَّ
ّماَّتائًباَّ،َّواإلصرارَّممتنعَّ،َّفتعّينَّ فموَّكانَّيوسفَّقدَّأذنبَّلكانَّإّماَّمصرًّاَّوا 

َّذكرهَََّّّأنَّيكونَّتائًباَّ،َّواَّسبحانوَّلمَّيذكرَّلنوَّتوبةَّفيَّىذاَّوَلَّاستغفاًرا كما
َّم َّيوسفَّكان َّفعمو َّما َّأّن َّذلكَّلم  َّفدّل َّاألنبياء َّمن َّغيره َّالحسناتَّلن ن

َّ ََّفِإن  ََّوَيْصِبْر ََّمنََّيت ِق َّ﴿ِإن ُو َّأخبرَّتعال َّ: َّكما ،َّ َّوالمساليَّالمشكورة المبرورة
ََّّ(ٔ){ٜٓالم ذَوَََّلَُّيِضيُعََّأْجَرَّاْلُمْحِسِنيَن﴾}يوسفَّ:

لَّالمفسرونَّفيَّتفسيرَّىذينَّاليّمينَّوقالَّأبَّ وَّحّيانَّاألندلسيَّ:َّ))طو 
وأّماَّأقوالَّالسمفَّٓٓٓآلحادَّالفّساق،َّونسبَّبعضيمَّليوسفَّماََّلَّيجوزَّنسبتوَّ

َّلنَّأحدَّمنيمَّشيءَّمنَّذلكَّ؛َّألّنياَّأقوالَّمتكاذبةَّيناقضَّ فنعتقدَّأّنوََّلَّيصحُّ
بعضياَّبعًضاَّ،َّمعَّكونياَّقادحةَّفيَّبعضَّفساقَّالمسممينَّفضاًلَّلنَّالمقطوعَّ

ََّّ(ٕ)َّ((ليمَّبالعصمة
َّليسَّكماَّالقول الثاني :َّ َّلكن َّبالمرأة َّىّم َّقد َّالسالم َّيوسفَّلميو َّأّن

َّمجردَّخاطرَّوحديثَّنفس َّبلَّكانَّىّموَّبيا وقدََّّ(ٖ)ذىبَّجميورَّالمفسرينَّ،
                                                 

(َّكذالمَّٔىامشَّرقذمَّ)َّٕٔٔ/ٜالجامعَّألحكامَّالقرلنََّّٜٗٔ،ََّّٛٗٔ/٘ٔ(َّمجموعَّالفتاوىََّّٔ)
 المحققَّ

 َّٖٖٛ/٘(َّالبحرَّالمحيطََّّٕ)

 ٚ٘ٔ/ٗ(َّينظرَّ:َّزادَّالمسيرََّّٖ)
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أوصمتوََّّالنفسيَّبتأثيرَّثورانَّالشيوةَّالتيَّوقعَّفيَّقمبوَّىذاَّالخاطرَّوىذاَّالحديث
ََّّاإليي َّفقد ،َّ َّأمامو َّاألنثوية َّمفاتنيا ظيار َّوا  َّلو َّبمراودتيا َّالعزيز احتّجَّ))امرأة

َّتكنَّمنَّجي َّلم َّىمتو َّكانتَّمنَّالقاضيَّأبوَّيعم َّلم َّأّن ّنما َّوا  َّالعزيمةَّ، ة
َّ(ٔ)َّجيةَّدواليَّالشيوة((

قالَّابنَّقتيبةَّ))يستوحشَّكثيرَّمنَّالناسَّمنَّأنَّيمحقواَّباألنبياءَّذنوًباََّّ
َّواستكراهَّ َّذكره َّاَّجّل َّليمَّصمواتَّاَّلمييمَّلم َّمخالفة َّالتنزيو َّويحمميم ،

كتأوليمَّٓٓٓالتأويلَّولم َّأنَّيمتمسواَّأللفاظوَّالمخارجَّالبعيدةَّبالحيلَّالضعيفة
ََّفَغَوٰى﴾}طوَّ:َّ ََّرب ُو َّلَدُم {َّأيَّ:َّبشمَّمنَّأكلَّٕٔٔفيَّقولوَّتعال َّ:َّ﴿َوَلَصٰ 

الشجرةَّ،َّوقدَّأكلَّلدمَّصم َّاَّلميوَّوسممَّمنَّالشجرةَّالتيَُّنِيَيَّلنياَّباستزَللَّ
إبميسَّوخدائعوَّإّياهَّباَّ،َّوالقسمَّبوَّإّنوَّلمنَّالصالحينَّحت َّدَّلهَّبغرورَّ،َّولمَّ

رىاصَّكذنوبَّألداءَّاَّ،َّفنحنَّنقولَّ:َّلص َّيكنَّذنبوَّلنَّإرصادَّ ولداوةَّوا 
وغوىَّ،َّكماَّقالَّاَّتعال َّ،َّوَلَّنقولَّ:َّلدمَّلاصَّوغاوَّ؛َّألّنَّذلكَّلمَّيكنَّ
َّ،َّ َّوخاطو َّثوًبا َّالرجلَّقطع :َّ َّتقول َّكما ،َّ َّنيةَّصحيحة َّوَل َّمتقدم َّالتقاد لن

اَّحت َّيكونَّمعاوًداَّلذلكَّالفعلَّمعروفًَّخاطوَّ،َّوَلَّتقلَّ:َّخائطَّوَلَّخياطَّقطعوَّوَّ
َّ َّسبحانو َّفيَّقولو َّوكتأوليم ،َّ َُّبْرَىاَنَّ﴿بو َّر َأٰى ََّأن ََّلْوََل َِّبَيا ََّوَىّم َِّبِو ََّىم ْت َوَلَقْد

{َّأّنياَّىّمتَّبالمعصيةَّ،َّوىّمَّبالفرارَّمنياَّ،َّوقالَّبعضيمَّ:ََّٕٗربٍِّو﴾}يوسفَّ:َّ
رَّمنياَّأوََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّأفتراهَّأرادَّالفرا﴿ىّمَّبضربياَّ،َّواَّيقولَّ:َّ

الضربَّلياَّ؟َّفمّماَّرأىَّالبرىانَّأقامَّلندىاَّوأمسكَّلنَّضربيا؟َّىذاَّماَّليسَّبوَّ
لوَّ،َّولكّنياَّىّمتَّمنوَّبالمعصيةَّىّمَّنيةَّوالتقادَّ،َّوىّمَّنبّيَّ خفاءَّوَلَّيغمطَّمتأو 
َّولندَّحدوثَّالشيوةَّ َّبعدَّطولَّالمراودة َّلارًضا اَّصم َّاَّلميوَّوسممَّىمًّا

فيذاَّيدّلكَّلم َّأّنَّأكثرَّزَلتَّاألنبياءَّمنَّٓٓٓيَّىفواتيمالتيَُّأِتَيَّبياَّالنبيونَّف
نَّكانََّلَّيأتونىذ فيَّشيءَّمنياَّبفاحشةَّ؛َّبنعمَّاَّلمييمَّومّنوَّ،ََّّهَّالجيةَّ،َّوا 

                                                 

 َّٚ٘ٔ/ٗ(َّزادَّالمسيرََّّٔ)
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فإّنَّالصغيرَّمنيمَّكبيرَّ؛َِّلماَّلتاىمَّاَّمنَّالمعرفةَّواصطفاىمَّلوَّمنَّالرسالةَّ،َّ
ممَّ:َّ﴿َوَماَُّأَبرٍُّئَّوأقامَّلميوَّمنَّالحجةَّ؛َّولذلكَّقالَّيوسفَّصم َّاَّلميوَّوس

َِّبالسُّوِء﴾}يوسفَّ:ََّّۖ  َنْفِسيَّ َّالن ْفَسَّأَلَم اَرٌة َّوحّدثَّبياَِّٖ٘إن  َّأضمره َّما َّيريد }
َّبخطيئةَّولمَّ َّوقدَّوضعَّاَّتعال َّالحرجَّلّمنَّىّم ،َّ نفسوَّلندَّحدوثَّالشيوة

ََّّ(ٔ)َّيعمميا((
َّىوََّّ َّالذي َّاليّم َّإَّل َّلندي َّلميو َّيجوز َّ))فال :َّ َّلطية َّابن وقال
ََّّ(ٕ)الخاطر((
))إّنماَّكانَّبخطراتَّالقمبَّالتيََّلَّيقدرَّالبشرَّمنَّىّموَّبياَّإّنَّ:َّوقالََّّ

التحفظَّمنياَّ،َّونزعَّلندَّذلكَّولمَّيتجاوزهَّ،َّفالَّيبعدَّىذاَّلم َّمثموَّلميوَّالسالمَّ
،َّوفيَّالحديثَّ:َّإّنَّمنَّىّمَّبسيئةَّولمَّيعممياَّفموَّلشرَّحسناتَّ،َّوفيَّحديثَّ

َّ(ٖ)فيَّىذاَّالصنف((َّيوسفَّلخرَّحسنةَّ،َّفقدَّيدخلَّ
َوَلَقْدََّىم ْتَّ: ﴿ تأويلَّقولوَّتعال وَلَّيصّحَّاَلستشيادَّبيذاَّالحديثَّفيََّّ

ََّربٍِّو﴾ َُّبْرَىاَن ََّأنَّر َأٰى ََّلْوََل َِّبَيا ََّوَىّم َّبينَِّبِو َّأساسيًّا َّفرًقا َّثّمة َّفالحديثَّألّن ،َّ يما
َّبالسيئةَّفضاًلَّ َّ،َّفيَّحينَّأّنَّاآليةَّنفتَّاليّم َّبالسيئةَّ،َّونف َّفعميا أثبتَّاليّم

َََّّّ.َّالنَّفعمي
َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّوَىّمَِّبَياََّلْوََلََّأنَّ﴿وقالَّالقاسميَّفيَّتأويلَّقولوَّتعال َّ:ََّّ

ر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّ:َّ))وىذاَّمعن َّقوليمَّ:َّاليمَُّّىّمانَّ:َّىمٌَّّثابتَّمعوَّلزمَّوقصدَّ
ورضاَّوىوَّمذمومَّمؤاخذَّبوَّ،َّوىمٌَّّبمعن َّخاطرَّوحديثَّنفسَّمنَّغيرَّتصميمَّ

َّمؤا َّغير َّوىو َّفيَّ، َّوتصورىا ،َّ َّالصدور َّفي َّالمناىي َّخطور َّألّنو َّ؛ َّبو خذ
،َّوروىَّالشيخانَّوأىلَّالسننَّاألذىانَّ،ََّلَّمؤاخذةَّبياَّماَّلمَّتوجدَّفيَّاألليانَّ

                                                 

 ٖٕٔ-ٖٕٓ(َّينظرَّ:َّتأويلَّمشكلَّالقرلنََّلبنَّقتيبةَّصََّّٔ)

 ٖٕٗ/ٖ(َّالمحررَّالوجيزَّفيَّتفسيرَّالكتابَّالعزيزََّّٕ)

 ٖٕٗ/ٖ(َّالمحررَّالوجيزَّفيَّتفسيرَّالكتابَّالعزيزََّّٖ)
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لنَّأبيَّىريرةَّلنَّالنبيَّصم َّاَّلميوَّوسّممَّقالَّ:َّإّنَّاَّتجاوزَّألّمتيَّلّماَّ
يَّلنَّلمرانَّحدثتَّبوَّنفسياَّ،َّماَّلمَّتتكممَّبوَّ،َّأوَّتعملَّبوَّ،َّورواهَّالطبران

َّ،َّفمعن َّقولوَّتعال َّ:َّ ََّىم ْتَِّبِو﴾َّأيَّ:َّ﴿ابنَّحصينَّرضيَّاَّلنيما َوَلَقْد
بمخالطتوَّ،َّأيَّ:َّقصدتياَّولزمتَّلميياََّلَّيمويياَّلنوَّصارفَّبعدماَّباشرتَّ

َّ َّمن َّ:َّمبادئيا َّبقوليا َّإلييا َّاإلسراع َّإل  َّودلوتو ،َّ َّاألبواب َّوتغميق المروادة
َوَىّمَِّبَياََّلْوََلَّ﴿َّإل َّالبابَّ،َّومعن َّقولوََّىْيَتََّلَك﴾َّمماَّاضطرهَّإل َّاليربَّ﴿

أيَّ:َّلوَلَّرؤيتوَّبرىانَّرّبوَّليّمَّبياَّكماَّىّمتَّبوَّ؛َّلتوّفرَََّّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾
َّٓٓٓالدوالي
بمعن َّميموَّإليياَّبمقتض َّالطبيعةَّبياََّّووكذاَّقالَّأبوَّالسعودَّإّنَّىمََّّّ

ًياََّلَّيكادَّيدخلَّتحتَّالتكميفَّمياًلَّجبمَّّ)شدتو(ََّّالبشريةَّ،َّوشيوةَّالشبابَّوقرمو
ّنماَّلّبرَّلنوَّباليمََّّٓٓٓلَّأّنوَّقصدىاَّقصًداَّاختياريًّا لمجردَّوقولوَّفيَّصحبةََّّوا 

ولقدَّأشيرَّإل َّتباينيماَّىمٍّياَّفيَّالذكرَّبطريقَّالمشاكمةََّلَّلشبيوَّبوَّكماَّقيلَّ،َّ
،َّأوَّىّمَّحيثَّلمَُّيَمز اَّفيََّقَرٍنَّواحدَّمنَّالتعبيرَّ،َّبأنَّقيلَّ:َّولقدَّىّماَّبالمخالطةَّ

َّمنيماَّباآلخرَّ،َّوصدٍَّرَّاَلولَّبماَّيقررَّوجودهَّمنَّالتوكيدَّالقسميَّ،َّولق بَّ كلٌّ
ََّّ َّوجل  َلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّأيَّ:َّحجتوَّ﴿الثانيَّبماَّيعفوَّأثرهَّمنَّقولوَّلز 

الباىرةَّالداّلةَّلم َّكمالَّقبحَّالزن َّوسوءَّسبيموَّ،َّوالمرادَّبرؤيتوَّلياَّكمالَّإيقانوَّ
مشاىدتوَّلياَّمشاىدةَّواصمةَّإل َّمرتبةَّاليقينَّ،َّوكأّنوَّلميوَّالسالمَّقدَّشاىدَّوَّ

الزن َّبموجبَّذلكَّالبرىانَّلم َّماَّلميوَّفيَّحّدَّذاتوَّأقبحَّماَّيكونَّ،َّوأوجبَّ
وجوابَّ)لوَل(َّمحذوفَّيدّلَّلميوَّالكالمَّ،َّأيَّ:َّلوَلَّٓٓٓماَّيجبَّأنَّيحذرَّمنو

وَّالجبّميَّ،َّولكنَّحيثَّمشاىدةَّبرىانَّربوَّفيَّشأنَّالزن َّلجرىَّلم َّموجبَّميم
َّٓٓٓمنَّقضيةَّالبرىانكانَّمشاىًداَّمنَّقبلَّاستمّرَّلم َّماَّىوَّلميوَّ

ََّّ َّالفواحشَّوحقيقة َّارتكاب َّلن َّوبعدىم َّنزاىتيم َّفي َّاألنبياء لصمة
والمنكراتَّالتيَُّبعثواَّلتزكيةَّالناسَّمنياَّلئاّلَّيكونواَّقدوةَّسيئةَّمفسدينَّلألخالقَّ
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تَّالشرائعَّ،َّوليسَّمعناىاَّأّنيمَّلليةَّواآلدابَّ،َّوحّجةَّلمسفياءَّلم َّانتياكَّحرما
َّمنزىونَّلنَّجميعَّماَّيقتضيوَّالطبعَّالبشريَّ.

ىذاَّوقدَّألصقَّىناَّبعضَّالمفسرينَّالمولعينَّبسردَّالرواياتَّماَّتمقفوهََّّ
ومنَّالمتصولحينَّ،َّمنَّتمكَّاألقاصيصَّالمختمقةَّلم َّيوسفَّمنَّأىلَّالكتابَّ

ىاَّ،َّوكّمياَّكماَّقالَّالعاّلمةَّلميوَّالسالمَّفيَّىّموَّالتيَُّأنزٍّهَّتأليفيَّلنَّنقمياَّبردَّّ
أبوَّالسعودَّخرافاتَّوأباطيلَّ،َّتمّجياَّاآلذانَّ،َّوترّدىاَّالعقولَّواألذىانَّ،َّويلَّ

َّ(َّٔ)َّلمنََّلكياَّولّفقياَّ،َّاوَّسمعياَّوصّدقيا((
ومعن َّ:َّلمَُّيَمّزاَّفيََّقَرنَّواحدَّ:َّلمَُّيمصقاَّويضّماَّولمَّيقترناَّفيَّتعبيرََّّ
ََّّواحدَّ

ََّّلفخرَّالرازيَّفياَّوذكرَّالخطيبَّ َّأّن َّالكبيرَّ: َّمنَّكانَّلوَّتفسيره كّل
َّالواقعةَّفقدَّشيدَّببراءةَّيوسفَّلميوَّالسالمَّلنَّالمعصيةَّ،َّوالذينَّ تعّمقَّبيذه
َّالشيودَّ،َّورّبَّ َّ،َّوالنسوة َّ،َّوزوجيا َّالواقعةَّ:َّيوسفَّ،َّوالمرأة ليمَّتعمقَّبيذه
بميسَّ،َّفأّماَّيوسفَّ،َّصمواتَّاَّوسالموَّلميوَّ،َّفاّدل َّأّنَّالذنبَّ العالمينَّ،َّوا 

َّلمم َّن ْفِسي﴾}يوسفَّ: ََّراَوَدْتِنيََّلن َِّىَي َّ﴿َقاَل :َّ َّ َّٕٙرأة َّالسٍّْجُنَّو{ ََّربٍّ ﴿َقاَل
َِّمم اََّيْدُلوَنِنيَّإَليِو﴾}يوسفَّ:َّ َّإَلي  {َّوأّماَّالمرأةَّفالترفتَّبذلكَّ،َّوقالتََّٖٖأَحبُّ

َّ :َّ ََّفاْسَتْعَصَم﴾}يوسف َّن ْفِسِو ََّلن ََّراَودتُُّو َّ﴿َوَلَقْد َّٕٖلمنسوة :َّ َّوقالت ﴿اآْلَنَّ{
اِدِقيَن﴾}يوسفَّ:َّحََّ ن ُوََّلِمَنَّالص  ََّأَناََّراَودتُُّوََّلنَّن ْفِسِوََّواِ  {َّوأّمأَّْ٘صَحَصَّاْلَحقُّ

َّزوجَّالمرأةَّفقولوَّ:َّ ََّلِظيٌمَّ﴿َّۖ  ﴿إن ُوَِّمنََّكْيِدُكن  ََّكْيَدُكن  ﴾َُّيوُسُفََّأْلِرْضَِّٕٛإن 
َّاْلخَََّّۖ  َواْسَتْغِفِريَِّلَذنِبِكََّّۖ  َلْنََّىٰذَذاَّ {َّٜٕ-ٕٛاِطِئيَن﴾}يوسفَّ:َِّإن ِكَُّكنِتَِّمَن

ْنََّأْىِمَياَِّإنََّكاَنََّقِميُصُوَُّقد َِّمنَُّقُبٍلَّ:ََّّتعال َّوأّماَّالشيودَّفقولوَّ ﴿َوَشِيَدََّشاِىٌدَّمٍّ
{َّوأّماَّشيادةَّاَّتعال َّبذلكَّفقولوَّ:ََّٕٙفَصَدَقْتََّوُىَوَِّمَنَّاْلَكاِذِبيَن﴾}يوسفَّ:َّ

                                                 

وينظذذذذرَّ:َّروحَّالمعذذذذانيَّل لوسذذذذيََّّٛٙٔ-ٚٙٔ/ٙيَّ(َّمحاسذذذذنَّالتأويذذذذلَّ/َّتفسذذذذيرَّالقاسذذذذمَّٔ)
 َّٕٚ٘/ٙوالكنزَّالثمينَّفيَّتفسيرَّابنَّلثيمينََّّ٘ٓٗ/ٙ
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ِلَكَِّلَنْصِرَفََّلْنُوَّالسُّوَءََّواْلَفحَّْ ِإن ُوَِّمْنَِّلَباِدَناَّاْلُمْخَمِصيَن﴾}يوسفَّ:ََّّۖ  َشاَءَّ﴿َوَكذَٰ
َّ{َّفقدَّشيدَّاَّتعال َّفيَّىذهَّاآليةَّلم َّطيارتوَّأربعَّمّراتَّٕٗ

ِلَكَِّلَنْصِرَفََّلْنُوَّالسُّوَء﴾ََّّ َّأولياَّ:ََّّ﴿َوَكذَٰ
ِلَكَِّلَنْصِرَفََّلْنُوَّالسُّوَءََّواْلَفْحَشاَء﴾ََّّ َّوثانيياَّ:َّ﴿َوَكذَٰ
قالَّ:َّ﴿ِإن ُوَِّمْنَِّلَباِدَناَّاْلُمْخَمِصيَن﴾َّمعَّأّنوَّتعال ََّّقولوَّتعال والثالثَّ:ََّّ

َذاََّخاَطَبُيُمَّاْلَجاِىُموَنََّقاُلواَّ:َّ ﴿َوِلَباُدَّالر ْحَمٰذِنَّال ِذيَنََّيْمُشوَنََّلَم َّاأْلَْرِضََّىْوًناََّواِ 
َّ{ََّٖٙساَلًما﴾}الفرقانَّ:َّ

ََّّ َّباسم َّتارة َّقراءتان َّوفيو َّ﴿اْلُمْخَمِصيَن﴾ َّقولو :َّ الفالل)بكسرَّوالرابع
خمصوَّلنفسوَّالالم(َّوأخرىَّباسمَّالمفعول)بفتحَّالالم(َّوىذاَّيدّلَّأّنَّاَّتعال َّاست

َّأَلُْغِوَين ُيْمَّ ِتَك َّ﴿َفِبِعز  :َّ َّفقولو َّإبميسَّبطيارتو َّإقرار َّوأّما ،َّ َّلحضرتو َّواصطفاه ،
َّاْلُمْخَمِصينََّٕٛأْجَمِعيَنَّ﴿ َِّمْنُيُم َِّلَباَدَك َّإقرارَّمٖٛ-ٕٛ}صَّ:َّ﴾﴾ََّل  َّفيذا نَّ{

َّالدَلئلَّأّنَّإبميسَّ َّفثبتَّبيذه َّأضّموَّلنَّطريقَّاليدىَّ، َّوما ،َّ َّأغواه َّما بأّنو
ىذاَّكمٍّوَّلمَّيبرئوَّأىلَّومعَّيوسفَّلميوَّالصالةَّالسالمَّبريءَّلّماَّيقولوَّىؤَلءَّ

ََّّ(ٔ)َّلفاَّاَّلنيمالقصصَّ،َّ
َّالقولََّّ َّقالوَّأصحابَّوأصحابَّىذا َّيوسفَّلميوَّالسالمَّمما نَّنزىوا وا 

َّيمَّفيَّأّنَّالبرىانَّصرفوَّلنَّالزناَّوليسَّلنَّاليّمَّلنََّلَّيختمفونالقولَّالسابقَّ
فياَّىوَّالزمخشريَّلم َّالرغمَّمنَّأّنوَّأنكرَّبشدةَّماَّقالَّبوَّأصحابََّّ

َّ َّالسابق َّالقول َّإذ :َّ َّالِيميانَّوجمسَّمنياَّ))قال َّحل  َّيوسفَّبأّنو َّىّم َُّفسٍَّر فقد
َّوىيَّ ،َّ َّاألربع َّشعبيا َّبين َّوقعد ،َّ َّسراويمو َّتكة َّحّل َّوبأّنو ،َّ مجمسَّالمجامع

ّياىاَّ،َّفممَّيكترثَّمس تمقيةَّلم َّقفاىاَّ،َّوُفسٍّرَّالبرىانَّبأّنوَّسمعَّصوًتاَّ:َّإّياكَّوا 

                                                 

 ٜٙٔ/ٙومحاسنَّالتأويلََّّٗٙ-ٖٙ/ٔٔنظرَّ:َّالمبابَّفيَّلمومَّالكتابَّي(ََّّٔ)
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فممَّينجحَّفيوَّحت َّمثلَّلوَّيعقوبَّٓٓٓ،َّفسمعوَّثانًياَّفممَّيعملَّبوَّ،َّفسمعَّثالثًا
اَّلم َّأنممتو ََّّ(ٔ)َّفياَّلوَّمنَّمذىبَّماَّأفحشوَّ،َّومنَّضاللَّماَّأبينو((ٓٓٓلاضًّ

َّولم َََّّّ َّاآلالرغم َّبّينَّرأيو َّمنَّأّنو َّكيفَّجازَّتيَّفقالَّ: ))فإنَّقمتَّ:
َّبالمعصيةَّوقصدَّإليياَّ؟َّقمُتَّ:َّالمرادَّأّنَّنفسوَّ َّاَّأنَّيكونَّمنوَّىمٌّ لم َّنبيٍّ
َّشيوةَّ :َّ َّ)يعني َّوقرمو َّالشباب َّشيوة َّلن َّإلييا َّونازلت َّالمخالطة َّإل  مالت

َّإليو َّوالقصد َّبو َّاليّم َّيشبو َّمياًل َّويرّدهَّٓٓٓالشبابَّوشدتو( َّبو َّما َّيكسر وىو
نَّاَّالمأخوذَّلم َّالمكمفينَّمنَّوجوبَّاجتنابَّالمحارمَّ،َّولوَّبالنظرَّفيَّبرىا

لمَّيكنَّذلكَّالميلَّالشديدَّالمسم  َّىمًّاَّلشدتوَّلماَّكانَّصاحبوَّممدوًحاَّلندَّاَّ
باَلمتناعَّ،َّألّنَّاستعظامَّالصبرَّلم َّاَلبتالءَّلم َّحسبَّلظمَّاَلبتالءَّوشدتوَّ

ََّّ(ٕ)((نَّلبادهَّالمخمصيناَّبأّنوَّمَّولوَّكانَّىمُّوَّكيمٍّياَّلنَّلزيمةَّلماَّمدحو
فعم َّالرغمَّمنَّأّنوَّاستبشعَّوأنكرَّماَّقالَّبوَّأصحابَّالقولَّالسابقَّ،ََّّ

ََّوَىم َِّبَياَّۖ  :َّ﴿َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّّتعال َّقولوجعلَّوصّرحَّبتنزييوَّمماَّنسبوهَّإَّلَّأّنوَّ
َّبرىان َّرأى َّأن َّلوَل :َّ َّتقديره َّمحذوفَّ، َّجوابو ََّربٍِّو﴾ َُّبْرَىاَن َّر َأٰى ََّأن رّبوَََّّلْوََل

َّ(ٖ)لخالطياَّ،َّفحذفَّ

جعلَّاآليةَّبيذاَّالتقديرَّلم َّالرغمَّمنَّأّنوَّنز هَّيوسفَّالبيضاويَّكذلكَّوََّّ
َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوَّ﴿:َّ))َّقالَّ،َّفقداألولَّإليوَّأصحابَّالقولَّلميوَّالسالمَّمماَّنسبوَّ

َّوالعزمَّ َّقصده َّبالشيء َّواليّم ،َّ َّمخالطتيا َّوقصد َّوقصدتَّمخالطتو َِّبَيا﴾ َوَىّم
َّالقصدَّوالمرَّٓٓٓلميو ََّل َّالشيوة َّومنازلة َّالطبع َّميل َّالسالم َّلميو َّبيمٍّو اد

َّبالمدحَّواألجرَّ َّالحقيق َّبل َّتحتَّالتكميفَّ، َّيدخل ََّل َّوذلكَّمما اَلختياريَّ،
َّاليّمَّ َّأوَّمشارفة َّاليّم َّقيامَّىذا الجزيلَّمنَّاَّمنَّيكّفَّنفسوَّلنَّالفعلَّلند

                                                 

 ٓٗٗ-ٜٖٗ/ٕ(َّالكشافََّّٔ)

 ٖٛٗ/ٕ(َّالكشافََّّٕ)

 ٖٛٗ/ٕ(َّالكشافََّّٖ)
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ََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنَّرََّ﴿كقولكَّ:َّقتمتوَّلوَّلمَّأخفَّاَّ بٍِّو﴾َّمنَّقبحَّالزناَّوسوءََّلْوََل
َّ(ٔ)َّمغبتوَّلخالطياَّلشبقَّالغممةَّوكثرةَّالمبالغة((

َّالمرأةَّىمتَّبيوسفَّبالمعصيةَّ،َّأّماَّيوسفَّلميوََّّالقول الثالث :  أّن
السالمَّفقدَّىّمَّبياَّليضربياَّ،َّويدفعياَّلنَّنفسوَّ،َّفكانَّالبرىانَّالذيَّرلهَّمنَّ

اَّكانَّضربوَّإّياىاَّحجةَّلميوَّ؛َّرب وَّأّنَّاَّسبحانوَّأوقعَّفيَّنفسوَّأّنوَّإذاَّضربي
َّىّمَّ َّأّنو :َّ َّوقيل َّاألنباريَّ، َّابن َّذكره َّفضربنيَّ، َّراودنيَّفمنعتو :َّ َّتقول ألّنيا
بالفرارَّمنياَّ،َّحكاهَّالثعمبيَّ،َّوىوَّقولَّمرذولَّ،َّأفتراهَّأرادَّالفرارَّمنياَّ،َّفمّماَّ

؟!ََّّوقيلَّ:َّىّمَّبياَّ،َّأيَّ:َّتمّناىاَّأنَّتكونَّلوَّوأمسكَّرأىَّالبرىانَّأقامَّلندىاَّ
َّٕ)جةزوَّ َّسياقَّاآليةَّ( َّالقيالتَّ؛َّألّن َّىذا فدَللتيَّاليّمينَّمختمفتانَّ،َّوَلَّتصّح

َّيكونَّفيَّدرجتوَّ َّبوَّ،َّواختالفيما يدّلَّلم َّأّنَّىّموَّبياَّكانَّمنَّجنسَّىّميا
َّودافعوََّلَّفيَّنولوَّ.

وأّنوَّلمَّيقعَّأصاًلَّ،ََّّأّنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّلمَّييمَّّ:  المذهب الثانيَّ
َّ ،َّ َّالبتة َّبيا َّىمٌّ َّأصمنو َّالمذىبَّوقال َّحابَّىذا َّالتأويل َّماَّبيذا َّإل  استناًدا

َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّوَىّمَِّبَياَّ﴿تقتضيوَّالمغةَّويوجبوَّالتركيبَّ؛َّألّنَّفيَّقولوَّتعال َّ:َّ
َلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾ََّّتقديًماَّوتأخيًراَّ،َّوالتقديرَّ:َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّرّبوَّليّمَّ

َّوتف َّ،َّو)لوَل(َّحرفَّشرطَّ، َّبيا َّفاليّم َّالشرطَّ، َّامتناعَّالجوابَّلوجود منفيَّيد
كماَّتقولَّ:َّلقدَّقارفَتَّلوَلَّأنَّلصمكَّاَّ،َّفمّماَّرأىَّالبرىانَّلوجودَّالبرىانَّ،َّ

                                                 

وروحََّّٕ٘٘،َّتفسذذذذذيرَّالنسذذذذذذفيَّصَّوينظذذذذذرَّ:َّمذذذذذذداركَّالتنزيذذذذذلََّّٓٙٔ/ٖ(َّأنذذذذذوارَّالتنزيذذذذذلََّّٔ)
 ٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٙالمعانيَّل لوسيَّ

والجذامعََّّٚ٘ٔ/ٗوزادَّالمسذيرََّّٖٕٔ-ٖٕٓ(َّينظرَّ:َّتأويلَّمشكلَّالقرلنََّلبنَّقتيبذةَّصََّّٕ)
 ٙٙ-٘ٙ/ٔٔوالمبابَّفيَّلمومَّالكتابََّّٕٔٔ/ٜألحكامَّالقرلنَّلمقرطبيَّ
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لمَّيقعَّمنوَّاليّمَّ،َّفقّدمَّجوبَّ)لوَل(َّلميياَّ،َّكماَّيقالَّ:َّقدَّكنَتَّمنَّاليالكينَّ
ََّّ(ٔ)يالكينلوَلَّأّنَّفالًناَّخّمصكَّ،َّأيَّ:َّلوَلَّأّنَّفالًناَّخّمصكَّلكنَتَّمنَّال

َلَّخالفَّأّنَّىّمياَّكانَّالمعصيةَّ،َّوأّماَّيوسفَّفيّمَّ))قالَّالقرطبيَّ:ََّّ
فإذنَّفيَّالكالمََّٓٓٓلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّولكنَّلّماَّرأىَّالبرىانَّماَّىمَّّ﴿بياَّ

تقديمَّوتأخيرَّ،َّأيَّ:َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّىّمَّبياَّ،َّقالَّأبوَّحاتمَّ:َّكنُتَّأقرأَّ
َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّوَىّمَِّبَياََّلْوََلَّ﴿لم َّأبيَّلبيدةَّفمّماَّأتيُتَّلم َّقولوََّّغريبَّالقرلن

َأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّاآليةَّقالَّأبوَّلبيدةَّ:َّىذاَّلم َّالتقديمَّوالتأخيرَّ،َّكأّنوَّأرادَّ
نحوَّ:َّضربُتَّزيًداَّلوَلَّأبوهَّ(َّٕ):َّولقدَّىّمتَّبوَّولوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّليّمَّبيا((

َّف َّامتنعَّ، ،َّ َّلوَلَّالرافدانَّألقفرتَّالبالد :َّ َّونحو َّاألبَّ، َّالضربَّلوجود امتنع
َّالرافدينَّ َّاإلقفارَّلوجود ،َّ،َّ َّالقضية َّاألمرَّفيَّىذه َّالمغويةَّتحسم َّالحجة وىذه

َّ َّأصاًل َّىّم َّما َّالمفسرينَّبأّنو َّجميور َّادلاه َّذلكَّإل وتبطلَّما َّبعد َّوَلَّحاجة
ََّّالنظرَّفيَّكالميم

أصحابَّىذاَّالمذىبَّردواَّلم ََّّألولأصحابَّأقوالَّالمذىبَّاأّنَّإَّلََّّ
واستبعدوهَّىذاَّالتأويلَّالطبريَّوغيرهََّّنقلفقدَّالحجةَّالمغوبةَّالتيَّاستندواَّإليياَّ،َّ

وأّماَّلخرونَّممنَّخالفَّأقوالَّالسمفَّ،َّوتأّولواَّالقرلنَّ،َّفإّنيمَّقالَّالطبريَّ:َّ))
،ََّّقالواَّفيَّذلكَّأقوًَلَّمختمفةَّ،َّفقالَّبعضيمَّ:َّمعناهَّ:َّولقدَّىّمتَّالمرأةَّبيوسف

َّٓٓٓيوسفَّأنَّيضربياَّأوَّينالياَّبمكروهوىّمَّبياَّ
ََّّ َّلخرون َّ،وقال َّىم تَّبو َّولقد :َّ َّالكالم َّمعن  :َّ َّالخبرََّّمنيم فتناى 

،َّفقيلَّ:َّوىّمَّبياَّيوسفَّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّلنياَّ،َّثّمَّابُتِدئَّالخبرَّلنَّيوسفَّ
برَّأّنَّربٍّوَّ،َّكأّنيمَّوّجيواَّمعن َّالكالمَّإل َّأّنَّيوسفَّلمَّييّمَّبياَّ،َّوأّنَّاَّأخ

                                                 

انَّاألندلسذيَّوالبحذرَّالمحذيطَّألبذيَّحّيذَّٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٗ(َّينظرَّ:َّزادَّالمسيرََّلبذنَّالجذوزئََّّ)
٘/ٖٖٛ-ٖٛٗ 

 ٚٙ/ٖٗوينظرَّ:َّتاجَّالعروسَّٕٔٔ/ٜ(َّالجامعَّألحكامَّالقرلنََّّٕ)
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يوسفَّلوَلَّرؤيتوَّبرىانَّربوَّليّمَّبياَّ،َّولكّنوَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّفممَّييّمَّبياَّ،َّكماَّ
َّ َََّلت َبْعُتمَُّقيلَّ: ََّوَرْحَمُتُو ََّلَمْيُكْم َّالم ذِو ََّفْضُل ََّقِمياًلََّّ﴿َوَلْوََل َِّإَل  َّ:َّ﴾}الش ْيَطاَن النساء

لقدََّّ{َّويفسدَّىذينَّالقولينَّأّنَّالعربََّلَّتقدٍّمَّجوابَّلوَلَّقبمياَّ،ََّلَّتقولَّ:َّٖٛ
جميعَّأىلَّالعممَّقمُتَّلوَلَّزيدَّ،َّوىيَّتريدَّ:َّلوَلَّزيدَّلقمُتَّ،َّىذاَّمعَّخالفيماَّ

َّ(ٔ)َّبتأويلَّالقرلنَّالذينَّلنيمَّيؤخذَّتأويمو((
َّاَّ َّ))وليسَّفي :َّ َّالطبريَّفقال َّذىبَّإليو َّإل َّما لكالمَّوذىبَّالزجاج

بكثيرَّأنَّتقولَّ:َّضربتكَّلوَلَّزيدَّ،َّوَلَّىممُتَّبكَّلوَلَّزيدَّ،َّإّنماَّالكالمَّ:َّلوَلَّ
زيدَّليممُتَّبكَّ،َّو)لوَل(َّتجابَّبالالمَّ،َّفموَّكانَّ:َّولقدَّىّمتَّبوَّوليّمَّبياَّلوَلَّ

َوَىّمَِّبَيا﴾َّ﴿يعنيَّأّنوَّيبعدَّجعلََّّ(ٕ)َّأنَّرأىَّبرىانَّرّبوَّ،َّلكانَّيجوزَّلم َّبعد((
َّجيتينَّ:َّإحداىماَّتقدموَّ،َّواألخرىَّ:َّلدمَّاقترانوَّبالالمَّجواًباَّلذ)لوَل(َّمنَّ

َّإل َّالحجةََّّ َّ،َّاستناًدا َّأصاًل والصحيحَّأّنَّيوسفَّلميوَّالسالمَّلمَّييّم
َّالتأويلَّ،َّوطعنيمَّفيَّىذهَّ المغويةَّالمذكورةَّ،َّواستبعادَّالطبريَّومنَّتبعوَّىذا

ََّّالحجةَّالمغويةَّمردودَّ،َّبيانَّذلكَّفيماَّيأتيَّ:َّ
َّالطبري-َّٔ َّالتأويلَّبحجةَّأّنوََّلََّّظيرَّليَّأّن َّىذا ومنَّتبعوَّاستبعدوا

َوَىّمَِّبَيا﴾َّ﴿لوجبَّجعلَّذلكَّيجوزَّتقديمَّجوابَّ)لوَل(َّلميياَّ؛َّألّنيمَّلوَّأجازواَّ
جوابَّ)لوَل(َّمقّدًماَّ،َّولوجبَّتبًعاَّلذلكَّأنَّيكونَّالتقديرَّ:َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّ

َّفي ،َّ َّالبرىان َّلوجود َّاليّم َّلوجبَّامتناع َّثّم َّومن ،َّ َّبيا َّليّم َّالذيَّدفعَّربٍّو كون
َّكانَّلجعلَّ َوَىّمَّ﴿الطبريَّومنَّتبعوَّإل َّالقولَّبمنعَّتقديمَّجوابَّ)لوَل(َّلمييا

َّ َّقبميا َّبما َّ﴿ِبَيا﴾َّمتعمقةَّومرتبطة َّبعدىا َِّبِو﴾ََّلَّبما ََّىم ْت ََّأنَّر َأٰىَّ﴿َوَلَقْد َلْوََل

                                                 

لرابذوَّلمزجذاجََّّٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕٔجذامعَّالبيذانَّينظرَّ:َّ(ََّّٔ) والكشذافََّّٕٛ/ٖومعذانيَّالقذرلنَّوا 
 ٛ٘ٔ/ٗوزادَّالمسيرَّفيَّلممَّالتفسيرََّلبنَّالجوزيََّّٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕلمزمخشريَّ

لرابذوَّلمزجذاجَّومَّٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕٔ(َّينظرَّ:َّجذامعَّالبيذانََّّٕ) والكشذافََّّٕٛ/ٖعذانيَّالقذرلنَّوا 
 ٛ٘ٔ/ٗوزادَّالمسيرَّفيَّلممَّالتفسيرََّلبنَّالجوزيََّّٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕلمزمخشريَّ



 تأويل قىله تعالى : )وهّم بها(       أ.د.عبدالجبار فتحي زيدان الحمداني 

 

 
21 

َّ :َّ َّانتي َّإل َّقولو َّلجعلَّالكالم ََّربٍِّو﴾َّأيَّ: َِّبَيا﴾َّليكونَّيوسفَّ﴿ُبْرَىاَن َوَىّم
لمرأةَّقدَّاشتركاَّفيَّاليّمَّنفسوَّ،َّأيَّ:َّأّنوَّىّمَّبياَّبمثلَّماَّىّمتَّبوَّ،َّفيكونَّوا
﴿َّ ،َّ َّلمييا َّمقد ًما َّلذ)لوَل( َّليسَّجواًبا َِّبَيا﴾ َّليموََّوَىّم ََّّليتسّن  َّبأّنَّأيًضا القول

َّ ،َّ َّمذىبيم َّيوافق َّبما َّيقّدروه َّأن َّأجل َّمحذوفَّمن َّاآليةَّجوابيا َّتقدير فيكون
َّرّبوَّلخالطياَّ.ََّلَّأنَّرأىَّبرىانلندىمَّ:َّولقدَّىّمتَّبوَّوىّمَّبياَّلوَّ

الزجاجَّقالَّفقدَّوىذاَّىوَّالتقديرَّالذيَّصّرحَّبوَّأتباعَّالمذىبَّاألولَّ،َََّّّ
:َّ))والذيَّلميوَّالمفسرونَّأّنوَّىّمَّبياَّوأّنوَّجمسَّمنياَّمجمسَّالرجلَّمنَّالمرأةَّ

َّالبرىان َّأراه َّبأن َّتفّضل َّا َّأّن َّربوَّٓٓٓإَّل َّبرىان َّرأى َّأن َّلوَل :َّ والمعن 
أيَّ:َّلواقعياَّ،َّفيكونَّالبرىانَّلندهَّصرفوَّلنَّمواقعتياََّّ(ٔ)َّو((ألمض َّماَّىّمَّب

َّوليسَّلنَّىمٍّوَّبياَّ
ََّّ َّتعال َّ: َّ))قولو َّالجوزيَّ: َّابن َّقالَّ﴿وقال ََّربٍِّو﴾ َُّبْرَىاَن َّر َأٰى ََّأن َلْوََل

الزجاجَّ:َّالمعن َّ:َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّألمض َّماَّىمَّبوَّ،َّقالَّابنَّاألنباريَّ
  (ٕ)انَّكانَّسببَّانصرافَّالزناَّلنو((:َّلزناَّ،َّفمّماَّرأىَّالبرى

َوَىم َِّبَيا﴾َّمعناهَّ:ََّّۖ  الزمخشريَّ:َّ))وقولوَّ:َّ﴿َوَلَقْدََّىم ْتَِّبِوََّّتقّدمَّقولوََّّ
ولقدَّىّمْتَّبمخالطتوَّوىمَّبمخالطتياََّّ﴿َلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّجوابوَّمحذوفَّ

ََّّ،َّتقديرهَّ:َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّرّبوَّلخالطياَّ،َّفحذفَّ؛َّآلنَّ قولوَّ﴿َوَىم َِّبَيا﴾َّيدلُّ
فإنَّقمَتَّ:َِّلَمَّجعمَتَّجوابَّ)لوَل(َّمحذوًفاَّ،َّوىاّلَّجعمتوَّىوَّالجوابَّٓٓٓلميو

َّ(ٖ)مقد ًما؟َّقمُتَّ؛َّألّنَّ)لوَل(ََّلَّيتقد مَّلميياَّجوابيا((َّ

استبعدواَّتأويلَّأصحابَّالمذىبَّالثانيَّالطبريَّومنَّتبعوَّتقدمَّأّنَّ-َّٕ
،ََّّيياَّ،َّفيَّحينَّأّنَّىذهَّالقضيةَّمختّمفَّفييابحجةَّأّنَّجوابَّ)لوَل(ََّلَّيتقدمَّلم
                                                 

لرابؤََّّ)  ٕٛ/ٖ(َّمعانيَّالقرلنَّوا 

 ٜ٘ٔ/ٗ(َّزادَّالمسيرََّّٕ)

 ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕ(َّالكشافََّّٖ)
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المعمومَّ))أّنوَّإذاَّتقّدمَّلم ََّّفمنفالكوفيونَّيجيزونَّتقديمَّأجوبةَّالشرطَّلميياَّ،َّ
بجوابَّلوَّلفًظاَّأداةَّالشرطَّماَّىوَّجوابَّمنَّحيثَّالمعن َّفميسَّلندَّالبصريينَّ

َّلميوَّوكالعوضَّلنوَّ،َّوقالَّالكوفيوَّ نَّ؛َّألّنَّلمشرطَّصدرَّالكالمَّ،َّبلَّىوَّدالٌّ
:َّبلَّىوَّجوابَّفيَّالمفظَّأيًضاَّ،َّولمَّيصّدرَّبالفاءَّلتقدموَّ،َّفيوَّلندىمَّجوابَّ

َّٔ)َّواقعَّفيَّموقعو(( َّ ومنَّ،ََّلَّيقترنَّبالالمَّلتقدموَّوكذلكَّيكونَّجوابَّ)لوَل(َّ(
َّالعّباسَّ َّوأبي ،َّ َّاألنصاري َّزيد َّكأبي َّأيًضا َّذلك َّأجاز َّمن َّالبصريين ألالم

 (ٕ)المبرٍّد
وابََّلَّيكذونَّىنذاكَّحذذفَّحسذبَّمذذىبيم،َّفالكوفيونَّلم اَّأجازواَّتقديمَّالج

َّاألخذَّبمذىبَّالكوفيينَّىذا،َّلوَّماَّيسوغوَّألمرينَّ: َّوأرىَّأن 
َّاألول:َّأن وَّيقملَّمنَّمواضعَّحذفَّجوابَّالشرطَّفيَّالقرلنَّالكريم.

َّتقديمَّماحقوَّالتأخيرَّفيَّاألصلَّ،َّ والثاني:َّأن وَّمنَّالمعروفَّفيَّالمغةَّأن 
َلَّبدَّمنَّأْنَّيكونَّلوَّوجذوَّمذنَّوجذوهَّىذذهَّلوَّدَللةَّبالغية،َّفتقديمَّجوابَّالشرطَّ

الدَللذذةَّ؛َّلذذذاَّينبغذذيَّأْنَّتذذدرسَّىذذذهَّالمواضذذعَّفذذيَّبذذابَّ:َّتقذذديمَّجذذوابَّالشذذرطََّلَّ
فيَّبابَّ:َّحذفَّجوابَّالشرطَّ،َّشأنياَّفيَّذلكَّشأنَّتقديمَّالخبرَّلم َّالمبتذدأَّ،َّ

َّوتقديمَّالمفعولَّبوَّلم َّفعمو.
ربٍّوَّليّمَّبياَّ،ََّّ:َّولوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّ))فالتقديرقالَّابنَّلاشورَّ:َّقدَّوََّّ

َّيكثرَّ َّالتي َّبالالم َّالجواب َّيقرن َّولم ،َّ َّبو َّلالىتمام َّشرطو َّالجوابَّلم  فقّدم
لم َّ)لوَل(َُّكِرهَّقرنوَّّدمَّاقترانَّجوابَّ)لوَل(َّبياَّ؛َّألّنوَّليسََّلزًماَّ؛َّوألّنوَّلّماَّقَُّ

َّ َّقولو َّالوقفَّلم  َّفيحسن ،َّ َّحرفَّالشرط َّذكر َّقبل َِّبِو﴾﴿بالالم ََّىم ْت  َوَلَقْد
سفَّلميوَّوَّواضًحاَّ،َّوبذلكَّيظيرَّأّنَّي َوَىّمَِّبَيا﴾﴿ بجممة بتداءليظيرَّمعن َّاَل

َّ َّالعزيز َّبامرأة َّىمٌّ َّيخالطو َّلم َّاليّمَّالسالم َّمن َّلصمو َّسبحانو َّا َّألّن ؛
                                                 

 َّٗٓٔ/ٗ(َّشرحَّكافيةَّابنَّالحاجبَّلمرضيَّاألسترباذئََّّ)

 ٖٗٛ/٘البحرَّالمحيطَّوََّّٖٕٛبنَّمالمكَّصَّتسييلَّالفوائدََّل(َّينظرَّ:ََّّٕ)
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قالَّأبوَّحاتمَّ:َّكنُتَّأقرأَّغريبَّالقرلنَّلم َّ:  بالمعصيةَّبماَّأراهَّمنَّالبرىان
َوَىّمَِّبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َََّّوَلَقْدََّىم ْتَِّبوَِّ﴿أبيَّلبيدةَّفمّماَّأتيُتَّلم َّقولوَّ

َّولقدَّىّمتَّبوَّ :َّ َّكأّنوَّأراد َّلم َّالتقديمَّوالتأخيرَّ، َّ:َّىذا اآليةَّقالَّأبوَّلبيدة
 ولوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّليّمَّبيا

بأّنَّجوابَّ)لوَل(ََّلَّيتقدمَّلميياَّ،َّويدفعَّ وطعنَّفيَّىذاَّالتأويلَّالطبري 
اَّقالَّذلكَّلممناَّأّنوََّلَّيرىَّمنعَّتقديمَّجوابَّ)لوَل(َّىذاَّالطعنَّأّنَّأباَّلبيدةَّلمَّّ

لم َّأّنوَّقدَّيجعلَّالمذكورَّقبلَّ)لوَل(َّدلياًلَّلمجوابَّ،َّوالجوابَّمحذوًفاَّلدَللةَّماَّ
َّ(ٔ)َّقبلَّ)لوَل(َّلميو((

َّإليوَّ-َّٖ َّذىب َّالذي َّالتأويل َّاستبعدوا َّتبعو َّومن َّالطبري َّأّن تقّدم
َّجوا َّتقديم َّيمتنع َّأّنو َّبحجة َّالثاني َّالمذىب َّوىذاَّأصحاب ،َّ َّلمييا َّ)لوَل( ب

َلَّقيمةَّلوَّ؛َّألّنوَّكانَّينبغيَّأنَّتكونَّنتيجةَّمنَّاَلمتناعَّحت َّلوَّصّحَّفإّنوَّ
َوَىّمَِّبَيا﴾َّجوابَّ)لوَل(َّمقدًماَّلميياَّ﴿وجعلَّ؛َّألّنَّمنَّأجازَّمنعَّوأجازَّواحدةَّ

َّومنَّمنعَّوجعلَّجوابياَّ ،َّ َّبيا َّليّم َّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّو :َّ َّالتقدير َّجعل ،
ماَّدّلَّلميوَّفبلَّ)لوَل(َّ،َّفيكونَّالتقديرَّأيًضاَّ:َّبنحاةَّقدَّجعموهَّمحذوًفاَّفإّنَّال

قالَّأبوَّحّيانَّاألندلسيَّ:َّ))والذيَّأختارهَّأّنَّلوَلَّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّليّمَّبياَّ،َّ
كماَّتقولَّيوسفَّلميوَّالسالمَّلمَّيقعَّمنوَّىمٌَّّالبتةَّ،َّبلَّىوَّمنفيَّلوجودَّالبرىانَّ

لَّ:َّإّنَّجوابَّ)لوَل(َّمتقدٍّمَّلميياَّ،َّ:َّلقدَّقارفَتَّلوَلَّأنَّلصمكَّاَّ،َّوَلَّتقوَّ
َّالعاممةَّ َّالشرط َّأدوات َّصريح َّبل ،َّ َّذلك َّامتناع َّلم  َّدليل َّيقوم ََّل َّكان ن وا 

َّ َّ،َّوقد َّلمييا َّأجوبتيا ذلكَّالكوفيونَّ،َّومنَّذىبَّإل َّمختمفَّفيَّجوازَّتقديم
ألالمَّالبصريينَّأبوَّزيدَّاألنصاريَّ،َّوأبوَّالعباسَّالمبرٍّدَّ،َّبلَّنقولَّ:َّإّنَّجوابَّ

َّلميومحذوََّّ)لوَل( َّقبمو َّما َّلدَللة َّقولََّّف َّفي َّالبصريين َّجميور َّتقول َّكما ،
َّ :َّ َّفيقدرونو ،َّ َّفعمَت َّإن َّظالم َّأنت :َّ َّ)فيقدرونَّالعرب َّظالم َّفأنت َّفعمت إن

                                                 

 ٛٗ-ٚٗ/ٕٔ(َّالتحريرَّوالتنويرََّلبنَّلاشورََّّٔ)
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وكذلكَّىناَّالتقديرَّ:َّلوَلََّّ(الجوابَّالمحذوفَّبنفسَّلفظَّماَّدّلَّلميوَّقبلَّ)لوَل(
َّلم َّتقديرَّانت َّبياَّ،َّفكانَّموجًداَّليمٍّ فاءَّرؤيةَّالبرىانَّ،َّأنَّرأىَّبرىانَّربٍّوَّليم 

َّولوَّكانَّ َّ،َّوَلَّالتفاتَّإل َّقولَّالزجاجَّ: َّالبرىانَّفانتف َّاليّم لكّنوَّوجدَّرؤية
فكيفَّمعَّسقوطَّالالمَّ؟!َّألّنوَّيوىمَّأّنَّقولوَّ:َّالكالمَّ:َّوليّمَّبياَّ،َّكانَّبعيًداَّ

ّنماَّىوَّدليلَّالجوابَّ،َّولم َّ﴿ َوَىّمَِّبَيا﴾َّىوَّجوابَّ،َّونحنَّلمَّنقلَّبذلكَّ،َّوا 
َّيأتيَّجوابَّتقديرَّأنَّيكونَّ نفسَّالجوابَّفالالمَّليستَّبالزمةَّ؛َّلجوازَّأّنَّما

)لوَل(َّإذاَّكانتَّبصيغةَّالماضيَّبالالمَّ،َّوبغيرََّلمَّ،َّتقولَّ:َّلوَلَّزيدَّألكرمتكَّ
ىوَّنفسَّالجوابَّلمََّوَىّمَِّبَيا﴾َّ﴿،َّولوَلَّزيدَّأكرمتكَّ،َّفمنَّذىبَّإل َّأّنَّقولوَّ:َّ
قدَّاستدّلَّمنَّذىبَّإل َّوَّٓٓٓيبعدَّ)وىمَّالذينَّأجازواَّتقديمَّجوابَّ)لوَل(َّلمييا(

ََّلْوََلَّجوازَّذلكَّبوجودهَّفيَّلسانَّالعربَّقالَّاَّتعال َّ:َّ ﴿ِإنََّكاَدْتََّلتُْبِديَِّبِو
َّاْلُمْؤِمِنيَن﴾}القصصَّ:َّ َِّمَن َِّلَتُكوَن ََّقْمِبَيا ََّلَمٰ  َبْطَنا {َّفقولوَّ﴿ِإنََّكاَدْتََّٓٔأنَّر 

َّالجوابَّلم َّم َّأنَّيتخّرجَّلم َّأّنوَّ)نفس( َّذىبَّإليوَّ)الذينََّلتُْبِديَِّبِو﴾َّإّما ا
ّماَّأنَّيتخّرجٓٓٓأجازواَّتقديمو( منَّأّنوَّدليلَّالجوابَّ)لم َّماَّذىبَّإليوَّٓٓٓوا 

َّلم َّ َّلوَلَّأنَّربطنا :َّ َّفيكونَّالتقديرَّفيَّكالَّالمذىبين( ،َّ َّتقديمو الذينَّمنعوا
والذيَّرويَّلنَّالسمفََّلَّيسالدَّلميوَّكالمَّالعربَّ؛َّٓٓٓقمبياَّلكادتَّتبديَّبو

َّلذ)ىّمَّألّنيمَّقدرواَّجوابَّ)لوَل(َّم َّلميوَّدليلَّ؛َّألّنيمَّلمَّيقّدروا حذوًفاَّ،َّوَلَّيدلُّ
بيا(َّوَلَّيدّلَّكالمَّالعربَّإَّلَّلم َّأنَّيكونَّالمحذوفَّمنَّمعن َّماَّقبلَّالشرطَّ

َّ(َّٔ)َّ؛َّألّنَّماَّقبلَّالشرطَّدليلَّلميوَّ،َّوَلَّيحذفَّالشيءَّلغيرَّدليلَّلميو((

َّوىذاَّماَّتجدهَّفيَّكتبَّاإللرابَّوىوَّتقديرَّالجوابَّفيَّمذىبَّمنَّمنعَّ
))قولوَّ:َّفقدَّجاءَّفيَّإلرابَّاآليةَّالمذكورةَّدّلَّلميوَّقبلَّ)لوَل(َّماََّّلفظمعن َّوَّب

                                                 

 َّٖٗٛ-ٖٖٛ/٘(َّالبحرَّالمحيطََّّٔ)
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َّ َّاْلُمْؤِمِنيَن﴾ َِّمَن َِّلَتُكوَن ََّقْمِبَيا ََّلَمٰ  َبْطَنا َّر  ََّأن َّ:َّ))﴿َلْوََل َّأي َّمحذوفَّ، جوابيا
ََّّ(ٔ)َوَىّمَِّبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾((﴿ألبدتَّبوَّكقولوَّتعال َّ:َّ

َّفيَّإلرابَّقولوَّتعال َّوكذَّ ََّىَداَناَّ﴿:َّلكَّقالوا ََّأْن ََّلْوََل َِّلَنْيَتِدَي َُّكن ا َوَما
الم ذُو﴾َّ:َّ))وجوابَّ)لوَل(َّمحذوفَّدّلَّلميوَّماَّقبموَّ،َّتقديرهَّ:َّلوَلَّأنَّىداناَّاَّ

ََّّ(ٕ)َّماَّكّناَّلنيتدي((
ذاَّتعذ رَّجعموَّبنفسََّّ ،َّلميوََّّاأللفاظَّالدالةَّّبأقربَّ،َّفإّنوَّيجعلَّلفظوَّوا 

َلْوََلََّأنََّّۖ  وَ﴿َلم اََّفَصَمِتَّاْلِعيُرََّقاَلََّأُبوُىْمَِّإنٍّيَّأَلَِجُدَِّريَحَُّيوُسَفََّّوَّتعال َّ:َّكقول
{َّفجاءَّفيَّإلرابوَّ:َّ))وجوابَّ)لوَل(َّاَلمتناليةَّمحذوفَّٜٗتَُفنٍُّدوِن﴾}يوسفَّ:َّ

ََّّ(ٖ)َّتقديرهَّ:َّلصّدقتمونيَّ،َّويجوزَّأنَّيكونَّ:َّألخبرتكم((
َّالمصونَّ:َّ))قولَّ ََّربٍِّو﴾َّ﴿وَّتعال َّ:َّوجاءَّفيَّالدّر ََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَن َلْوََل

َوَىّمَِّبَيا﴾َّلندَّمنَّيجيزَّتقديمَّ﴿جوابَّ)لوَل(َّ:َّإّماَّمتقّدمَّلميياَّ،َّوىوَّقولوَّ:َّ
َّمنََّلَّيرىََّّجوابَّأدواتَّالشرطَّلمييا َّلند َّلميو َّىذا َّمحذوفَّلدَللة ّما َّوا  ،

وَلَّتقولَّ:َّكقوليمَّ:َّأنتَّظالمَّإنَّفعمَتَّ،َّأيَّ:َّإنَّفعمَتَّفأنتَّظالمَّ،َّٓٓٓذلك
َّفالوقفَّلندَّقولوَّ:َّ َّلميوَّ،َّولم َّىذا َّ)أنَتَّظالم(َّىوَّالجوابَّ،َّبلَّدالٌّ إن 

ُبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّ،َّوالمعن َّ:َّلوَلَّرؤيتوَّبرىانَّرّبوَّليّمَّبياَّ،َّلكّنوَّامتنعَّىمُّوَّبياَّ﴿
ربٍّوَّ،َّفممَّيحصلَّمنوَّىمٌَّّالبتةَّ،َّكقولكَّ:َّلوَلَّزيدَّألكرمتكَّ،َّلوجودَّرؤيةَّبرىانَّ

:َّأّنَّاإلكرامَّممتنعَّلوجودَّزيدَّ،َّوبيذاَُّيَتَخم صَّمنَّاإلشكالَّالذيَّيوردَّفالمعن َّ
َّأنَّييم َّبامرأة(( َََّّّ(ٗ)َّ،َّوىوَّكيفَّيميقَّبنبيٍّ

                                                 

 ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ٛ(َّالدرَّالمصونََّّٔ)

 ٕٖٗ/٘والدرَّالمصونََّّٕٗٗ/ٔ(َّالتبيانَّفيَّإلرابََّّالقرلنَّلمعكبريََّّٕ)

 ٚ٘٘/ٙالدرَّالمصونَّ(ََّّٖ)

 ٚٙٗ-ٙٙٗ/ٙ(َّالدرَّالمصونََّّٗ)
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منَّمنعَّوىذاَّىوَّالحّقَّأّنوَّكانَّينبغيَّأنَّيكونَّالمذىبَّوالتقديرَّلندََّّ
التقديرَّلندَّكمييماَّ:َّلوَلَّأنَّواحًداَّ،َّأيَّ:َّأنَّيكونَّتقديمَّالجوابَّومنَّأجازَّ

ىَّبرىانَّرّبوَّليّمَّبياَّ،َّفيكونَّالمعن َّلندَّالفريقينَّوبإجماعَّأىلَّالمغةَّوالنحوَّرأ
ََّّ.َّأّنَّاليم َّلمَّيقعَّالبتةَّلوجودَّالبرىان

َّفيَّكتبَّاإللرابََّّ َّتقديره َّىو َّىذا َّأّن َّبالذكر َّفيَّوالجدير َّقالوا َّفقد ،
وضعَّرفعَّ؛َّأنَّرأى(َّفيَّم)َلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّو﴾َّ)))و﴿إلرابَّقولوَّتعال َّ:َّ

وقدَُّحِذَفَّخبرَّالمبتدأَّىيناَّوالجوابَّمًعاَّ،َّوالتقديرَّ:َّلوَلَّرؤيةَّٓٓٓألّنوَّمبتدأ
َّ،َّوَلَّيجوزَّأنَّيكونَّ َّبيا َِّبَيا﴾َّجوابَّ)لوَل(َّألّنَّ﴿برىانَّربٍّوَّموجودَّليم  َوَىّم

َّ(ٔ)َّجوابَّ)لوَل(ََّلَّيتقدمَّلميو((
ََََّّّّ :َّ َّ))قولو :َّ ََّربٍَّّ﴿وقالوا َُّبْرَىاَن ََّأنَّر َأٰى َّمحذوفََّلْوََل ِو﴾َّجوابَّ)لوَل(

َّ َّوالوقفَّلم َّىذا ،َّ َّبيا َّليّم :َّ َّييم َّ﴿تقديره َّلم َّأّنو َِّبِو﴾َّوالمعن َّ: ََّىم ْت َوَلَقْد
َّ(ٕ)َّبيا((

أّنَّاليّمََّّاآليةَّبمقتض َّقوالدَّالمغةبّينتََّّ﴿َلْوََل َأن رََّأٰى ُبْرَهاَن َربِِّه﴾ :ََّّ
َّ؟ َّالذيَّكانَّقبلَّاليّم َّالشيء َّىو َّفما ،َّ َّالبتة َّيقع ّنَّوالجوابَّأَّمنَّيوسفَّلم

المرأةَّالفائقةَّفيَّالحسنَّوالجمالَّإذاَّتزّينتَّ،َّوتيي أتَّلمرجلَّالشاّبَّالقوّيَّ،َّفالَّ
أنَّيقعَّىناكَّبينَّالشيوةَّوالحكمةَّ،َّوبينَّالنفسَّوالعقلَّمحادثاتَّومنازلاتَّبّدَّ

َّالعقلَّ َّدالية َّتقوى َّوتارة ،َّ َّوالشيوة َّالطبيعة َّدالية َّتقوى َّفتارة ،
فإّنَّطبيعتوَّتحمموَّالماءَّالباردَّصالحَّإذاَّرأىَّومثالوَّ:َّأّنَّالرجلَّالٓٓٓوالحكمة

،َّفيذاََّلَّيدّلَّلم َّحصولَّالذنبَّ،َّبلَّكّمماَّلم َّشربوَّإَّلَّأّنَّدينوَّيمنعوَّمنوَّ
ََََّّّّ(ٖ)كانتَّىذهَّالحالةَّأشّدَّكانتَّالقّوةَّفيَّالقيامَّبموازمَّالدينَّوالعبوديةَّأكملَّ

                                                 

 ٖٛ/ٕانَّفيَّغريبَّإلرابَّالقرلنَّ،َّألبيَّالبركاتَّبنَّاألنباريَّ(َّالبئَّ)

 ٗ٘/ٕ(َّالتبيانَّفيَّإلرابَّالقرلنَّلمعكبريََّّٕ)

 ٙٙ/ٔٔ(َّالمبابَّفيَّلمومَّالكتابََّّٖ)
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ْدََّىم ْتَّوقالَّالقاسميَّ:َّ))قالَّأبوَّالسعودَّ:َّوفيَّقولوَّتعال َّ:ََّّ﴿َوَلقََََّّّ
َِّبَياََّلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنََّربٍِّوََّّۖ  ِبِوَّ ِلَكَِّلَنْصِرَفََّلْنُوَّالسُّوَءََّواْلَفْحَشاَءََّّۖ  َوَىم  َّۖ  َكذَٰ

َّ َّاْلُمْخَمِصيَن﴾}يوسفَّ: َِّلَباِدَنا َِّمْن َّوحجةَِّٕٗإن ُو َّبيٍّنة َّلية ََّلْنُو﴾ َّ﴿ِلَنْصِرَف }
منوَّىمٌَّّبالمعصيةَّ،َّوَلَّتوّجوَّإليياَّقاطعةَّلم َّأّنوَّلميوَّالصالةَّوالسالمَّلمَّيقعَّ

َّمنَّ َّذلك َّإليو َّتوّجو ّنما َّوا  ،َّ َّوالفحشاء َّالسوء َّلن َّلنصرفو :َّ َّلقيل َّل َّوا  ،َّ قط
َّ،َّٓٓٓخارج َّ َّدينيم َّأخمصوا َّالذين َّبمعن  َّالالم َّبكسر َّقرئ و)المخمصين(

َََّّّ(ٔ)َّوبالفتحَّ،َّأيَّ:َّالذينَّأخمصيمَّاَّلطالتوَّبأنَّلصميم((
مةَّيوسفَّلميوَّالسالمَّ،َّفإّنَّاألنبياءَّ))فاتضحَّأنََّلَّشبيةَّلم َّلصََّّ

َّولكّنيمَّ ،َّ َّالجبّمية َّالشيوة َّوخواطر ،َّ َّالنفس َّحديث َّمن َّمعصومين ليسوا
اعَّجبّميةَّلكانواَّمعصومونَّمنَّطالتياَّ،َّواَلنقيادَّإليياَّ،َّولوَّلمَّتوجدَّلندىمَّدوَّ

َّ َّأو َّمالئكة َّألّنيمَّإّما َّالمناىيَّ؛ َّمأجورينَّلم َّترك َّكانوا َّولّما ،َّ َّلخر لاَلًما
قيورينَّلم َّتركياَّطبًعاَّ،َّوالعّنينََّلَُّيؤَجرَّويثابَّلم َّتركَّالزن َّ؛َّيكونونَّم

ألّنَّاألجرََّلَّيكونَّإَلَّلم َّلملَّ،َّوالتركَّبغيرَّداليةَّليسَّلماًلَّ،َّوأّماَّالتركَّ
َّ(ٖ)َّفيوَّلملَّنفسي((َّ(ٕ)معَّالداليةَّفيوَّكّفَّالنفسَّلّماَّتتشّوفَّإليوَّ

َلْوََلََّأنَّر َأٰىَُّبْرَىاَنَّ﴿: وقدَّقيلَّ:َّإّنوَّ))لوَّلمَّيوجدَّاليّمَّلمَّيبقَّلقولوََّّ
َربٍِّو﴾َّفائدةَّ،َّفنقولَّ:َّبلَّفيوَّألظمَّالفوائدَّ،َّوىوَّبيانَّأّنَّتركَّاليّمَّبياَّماَّكانَّ
لعدمَّرغبتوَّفيَّالنساءَّ،َّوَلَّلعدمَّقدرتوَّلمييّنَّ،َّبلَّألجلَّأّنَّدَلئلَّدينَّاَّ

ََّّ(ٗ)َّمنعتوَّلنَّذلكَّالعمل((

                                                 

 ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٙ(َّمحاسنَّالتأويلََّّٔ)

 (َّتتشو فَّإليوَّ:َّتشتاقوَّوتطمحَّإليوََّّٕ)

 ٛٙٔ/ٙ(َّمحاسنَّالتأويلََّّٖ)

 ٘ٙ/ٔٔ(َّالمبابَّفيَّلمومَّالكتابََّّٗ)
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َّلميوَّ َّامتنالو َّأّن َّبيان َّالشرطية َّىذه َّلعدمََّّفذ))فائدة َّيكن َّلم السالم
مسالدةَّمنَّجيةَّالطبيعةَّبلَّلمحضَّالعّفةَّوالنزاىةَّمعَّوفورَّالدواليَّالداخميةَّ

َّ(َّٔ)َّ،َّوترتيبَّالمقدماتَّالخارجيةَّالموجبةَّلظيورَّاألحكامَّالطبيعية((
 َثَبت المصادر والمراجع

أنذذوارَّالتنزيذذلَّوأسذذرارَّالتأويذذلَّ،َّالمعذذروفَّبتفسذذيرَّالبيضذذاويَّ،َّلناصذذرَّ-
يرَّ،َّلبدَّاَّبنَّلمرَّبنَّمحمدَّالشيرازيَّالشذافعيَّالبيضذاويَّ)تَّالدينَّأبيَّالخ

ىذذذ(َّإلذذدادَّوتقذذديمَّمحمذذدَّلبذذدَّالذذرحمنَّالمرلشذذيَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّدارَّٜٔٙ:َّ
َّت(َّ.َّ-إحياءَّالتراثَّالعربيَّ،َّبيروتَّ،َّلبنانَّ)د

ىذذذذ(َّحقذذذقَُّأصذذذولوَّ٘ٗٚالبحذذذرَّالمحذذذيطَّألبذذذيَّحيذذذانَّاألندلسذذذي،َّ)تَّ:َّ-
الطبعذذذةَّاألولذذذ َّ،َّدارَّإحيذذذاءَّالتذذذراثََّّالعربذذذي،ََّّالذذذدكتورَّلبذذذدَّالذذذرزاقَّالمييذذذديَّ،

  م.ٕٕٓٓ-ىذٖٕٗٔبيروت،
البركذاتَّبذنَّاألنبذاري،َّتحقيذق:ََّّالبيانَّفيَّغريبَّإلرابَّالقرلنَّ،َّألبذي-

الذذذدكتورَّطذذذوَّلبذذذدَّالحميذذذدَّطذذذو،َّالناشذذذر:َّالييئذذذةَّالمصذذذريةَّالعامذذذةَّ)دارَّالكاتذذذبَّ
 م.َّٜٜٙٔ-ىذٜٖٛٔالعربي(َّ
َّبنَّمسممَّبنَّقتيبةَّالدٍّيَنَوريَّتأويلَّمشكلَّالقرلنَّ،َّألبيَّمحمدَّلبدَّا-

ىذذذذذذَّ َّٕٛٗٔىذذذذذذ(َّالطبعذذذذذةَّالثانيذذذذذةَّ،َّدارَّالكتذذذذذبَّالعمميذذذذذةَّ،َّبيذذذذذروتَّٕٙٚ)تَّ:َّ
َّمَّٕٚٓٓ

تذذذاجَّالعذذذروسَّمذذذنَّجذذذواىرَّالقذذذاموسَّلمسذذذيدَّمحمذذذدَّمرتضذذذ َّبذذذنَّمحمذذذدَّ-
ىذ(َّالتنذ َّبذوَّووضذعَّحواشذيوَّالذدكتورَّلبذدَّالمذنعمَّٕ٘ٓٔالحينيَّالز بيديَّ)َّتَّ:

يدَّمحمذذدَّمحمذذودَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّدارَّالكتذذبَّخميذذلَّإبذذراىيمَّواألسذذتاذَّكذذريمَّسذذ
َّمَّ.َّٕٚٓٓىذَّ َّٕٚٗٔبيروتََّّالعمميةَّ،

                                                 

وينظذذذذرَّ:َّروحَّالمعذذذذانيَّل لوسذذذذيََّّٛٙٔ-ٚٙٔ/ٙ(َّمحاسذذذذنَّالتأويذذذذلَّ/َّتفسذذذذيرَّالقاسذذذذمئََّّ)
 َّٕٚ٘/ٙوالكنزَّالثمينَّفيَّتفسيرَّابنَّلثيمينََّّ٘ٓٗ/ٙ
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التبيذذذانَّفذذذيَّإلذذذرابَّالقذذذرانَّألبذذذيَّالبقذذذاءَّلبذذذدَّاَّبذذذنَّالحسذذذينَّالعكبذذذريَّ-
َّم.ٕ٘ٓٓىذ ٕٙٗٔىذ(،َّدارَّالفكر،َّبيروتَّ،َّٙٔٙ)ت:

تحريرَّالمعن َّالسذديدََّّوتنذويرَّالعقذلَّالجديذدَّمذنَّتفسذيرَّالكتذابَّالمجيذدَّ-
ىذذذذ(َّمؤسسذذذةَّالتذذذاري َّٖٜٖٔابذذذنَّلاشذذذور(َّمحمذذذدَّالطذذذاىرَّابذذذنَّلاشذذذورَّ))تفسذذذيرَّ

 م.ٕٓٓٓىذ ٕٓٗٔالعربيَّ،َّالطبعةَّاألول َّ،َّبيروتَّ
بذذذنَّمالذذذك،َّتحقيذذذق:َّمحمذذذدَّكامذذذلََّل،ََّّتسذذذييلَّالفوائذذذدَّوتكميذذذلَّالمقاصذذذد

َّمَّٜٚٙٔ-ىذٖٚٛٔبركات،َّدارَّالكتابَّالعربيَّلمطبالة،َّمصر،َّ
مذذدَّفريذذدَّ،َّالطبعذذةَّىذذذ(َّتحقيذذقَّأحٓ٘ٔتفسذذيرَّمقاتذذلَّبذذنَّسذذميمانَّ)تَّ:َّ-

َّمَّ.ٖٕٓٓىذَّ ٕٗٗٔاألول َّ،َّدارَّالكتبَّالعمميةَّ،َّبيروتَّ،َّلبنانَّ
ىذذ(َّٖٓٚتيذيبَّالمغةَّ،َّألبيَّمنصورَّمحمدَّبذنَّأحمذدَّاألزىذريَّ)تَّ:َّ-
ريذذاضَّزكذذيَّقاسذذمَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّدارَّالمعرفذذةَّ،َّبيذذروتَّ،َّلبنذذانََّّ-تحقيذذقَّد
َّمَّ.ٕٔٓٓىذ ٕٕٗٔ

حمذذدَّبذذنَّجريذذرَّالطبذذريَّ)ت:َّ،َّلمَّجذذامعَّالبيذذانَّلذذنَّتأويذذلَّأيَّالقذذرانَّ-
ىذذذذ(َّ،َّضذذذبطَّوتعميذذذقَّمحمذذذودَّشذذذاكر،َّدارَّإحيذذذاءَّالتذذذراثَّالعربذذذي،َّبيذذذروت،َّٖٓٔ

َّم.ٕٙٓٓىذ َّٕٙٗٔ
الجذامعَّألحكذذامَّالقذرلنَّ،َّألبذذيَّلبذدَّاَّمحمذذدَّبذنَّأحمذذدَّبذنَّأبذذيَّبكذذرََّّ-

ىذذذ(َّتحقيذذقَّالذذدكتورَّحامذذدَّأحمذذدَّالطذذاىرَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّٔٚٙالقرطبذذيَّ)تَّ:
 مَّ.ٕٓٔٓه ٖٔٗٔىرةَّدارَّالعممَّالجديدَّ،َّالقا

،َّألحمدَّبنَّيوسفَّالمعروفََّّالدرَّالمصونَّفيَّلمومَّالكتابَّالمكنون-
َّىذذذذ(َّتحقيذذذقَّاألسذذذتاذَّالذذذدكتورَّأحمذذذدَّمحمذذذدَّالخذذذراطََّّ،ٙ٘ٚبالسذذذمينَّالحمبذذذيَّ)ت:

َّم.ٖٕٓٓ-ىذٕٗٗٔالطبعةَّالثانيةَّ،
روحَّالمعانيَّفيَّتفسيرَّالقذرلنَّالعظذيمَّوالسذبعَّالمثذانيَّ،َّألبذيَّالفضذلَّ-

ىذذذذذذ(َّ،َّضذذذذذبطوَّٕٓٚٔمحمذذذذذودَّاآللوسذذذذذيَّالبغذذذذذداديَّ)تَّ:َّشذذذذذيابَّالذذذذذدينَّالسذذذذذيدَّ



 تأويل قىله تعالى : )وهّم بها(       أ.د.عبدالجبار فتحي زيدان الحمداني 

 

 
31 

،َّبيذروتََّّوصححوَّلمذيَّلبذدَّالبذاريَّلطيذةَّالطبعذةَّالثانيذةَّ،َّدارَّالكتذبَّالعمميذة
َّمَّ.ٕ٘ٓٓىذ ٕٙٗٔ

زادَّالمسيرَّفيَّلممَّالتفسير،ََّّألبيَّالفرجَّجمالَّالدينَّلبدَّالرحمنَّبنَّ-
ىذذذذ(َّوضذذذعَّحواشذذذيوَّ،َّأحمذذذدَّشذذذمسَّالذذذدينَّ،َّٜٚ٘لمذذذيَّبذذذنَّمحمذذذدَّالجذذذوزيَّ)ت:

 م.ٕٕٓٓ-ىذٕٕٗٔ،َّبيروتَّ،ََّّةَّالثانيةَّ،َّدارَّالكتبَّالعمميةالطبع
شذذرحَّصذذحيحَّمسذذممَّلفضذذيمةَّالشذذي َّمحمذذدَّبذذنَّصذذالحَّالعثيمذذينَّ،َّقسذذمَّ-َّ

التحقيذذذذذذذذذذذذقَّوالبحذذذذذذذذذذذذثَّبالمكتبذذذذذذذذذذذذةَّاإلسذذذذذذذذذذذذالميةَّ،َّالطبعذذذذذذذذذذذذةَّاألولذذذذذذذذذذذذ َّ،َّالقذذذذذذذذذذذذاىرةَّ
َّمٕٛٓٓه ٜٕٗٔ

شرحَّكافيةَّابنَّالحاجبَّ،َّلرضيَّالدينَّمحمدَّبنَّالحسنَّاألسذتراباذيَّ-
قذذدمَّلذذوَّووضذذعَّحواشذذيوَّوفيارسذذوَّالذذدكتورَّإميذذلَّبذذديعَّيعقذذوبَّ،َّىذذذ(َّٙٛٙ)تَّ:َّ

  مَّ.ٕٚٓٓىذَّٕٛٗٔالطبعةَّالثانيةَّ،َّدارَّالكتبَّالعمميةَّ،َّبيروتَّ،َّلبنانَّ
الصذذذذذحاحَّلإمذذذذذامَّإسذذذذذماليلَّبذذذذذنَّحمذذذذذادَّالجذذذذذوىريَّ)تَّ:َّفذذذذذيَّحذذذذذدودَّ-

ه(َّالتنذذ َّبذذوَّخميذذلَّمذذأمونَّشذذيحاَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّدارَّالمعرفذذةَّ،َّلبنذذانَّٓٓٗ
َّمَّ.ٕٚٓٓىذَّٕٛٗٔ

لمذدةَّالحفذاظَّفذيَّتفسذيرَّأشذرفَّاأللفذاظَّ،َّلمشذي َّأحمذدَّبذنَّيوسذفَّبذنَّ-
ىذ(َّتحقيقَّحمدَّباسذلَّليذونَّٙ٘ٚلبدَّالدائمَّ،َّالمعروفَّبالسمينَّالحمبيَّ)تَّ:

َّت(-السودَّ،َّدارَّالكتبَّالعمميةَّ،َّبيروتَّ)د
ىذذذ(َّالطبعذذةَّالثانيذذةَّ،َّدارَّ٘ٚٔالعذينَّلمخميذذلَّبذذنَّأحمذذدَّالفراىيذذديَّ)تَّ:َّ-

َّمٕ٘ٓٓذَّ َّىٕٙٗٔإحياءَّالتراثَّالعربيَّ
فتحَّالباريَّشرحَّصذحيحَّالبخذاريَّ،َّلإمذامَّالحذافظَّأحمذدَّبذنَّلمذيَّبذنَّ-ََّّ

حجذذرَّالعسذذقالنيَّ،َّتحقيذذقَّالشذذي َّلبذذدَّالعزيذذزَّبذذنَّلبذذدَّاَّبذذنَّبذذازَّ،َّالطبعذذةَّ
َّمَّ.ٕٓٓٓىذَّٕٔٗٔالثانيةَّ،َّدمشقَّ،َّ
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فتحَّالقديرَّالجامعَّبينَّفنيَّالروايذةَّوالدرايذةَّمذنَّلمذمَّالتفسذير،ََّّلمحمذدَّ-
ىذذذذ(َّضذذذبطوَّوصذذذححوَّأحمذذذدَّلبذذذدَّالسذذذالمَّدارَّٕٓ٘ٔ:َّبذذذنَّلمذذذيَّالشذذذوكانيَّ)ت

َّت(.-الكتبَّالعمميةَّ،َّبيروتَّ،َّلبنانَّ)د
الكشافَّلنَّحقائقَّغوامضَّالتنزيلَّوليونَّاألقاويلَّفيَّوجوهَّالتأويلَّ-

ىذذذ(َّٖٛ٘،َّألبذذيَّالقاسذذمَّجذذارَّاَّمحمذذودَّبذذنَّلمذذرَّبذذنَّمحمذذدَّالزمخشذذريَّ)ت:
الثذذذةَّ،َّدارَّرتبذذذوَّوضذذذبطوَّوصذذذححوَّ،َّمحمذذذدَّلبذذذدَّالسذذذالمَّشذذذاىينَّ،َّالطبعذذذةَّالث

َّمَّ.ٖٕٓٓ-ىذٕٗٗٔالكتبَّالعممية،َّبيروت،َّ
الكنزَّالثمذينَّفذيَّتفسذيرَّابذنَّلثيمذينَّ،َّلفضذيمةَّالشذي َّمحمذدَّبذنَّصذالحَّ

هَّالتن َّبوَّوخر جَّأحاديثوَّأبوَّلبدَّالرحمنَّلادلَّبذنَّٕٔٗٔالعثيمينَّالمتوف َّ
َّسعدَّ

المبذذذابَّفذذذيَّلمذذذومَّالكتذذذابَّ،َّألبذذذيَّجعفذذذرَّلمذذذرَّبذذذنَّلذذذادلَّالدمشذذذقيََّّ-
،َّتحقيذذقَّالشذذي َّلذذادلَّأحمذذدَّلبذذدَّالموجذذود،ََّّىذذذٓٛٛبعذذدَّسذذنةَّالحنبمذذيَّالمتذذوف َّ

والشذذي َّلمذذيَّمحمذذدَّمعذذوض،َّالطبعذذةَّاأُلولذذ َّ،َّدارَّالكتذذبَّالعمميذذةَّ،َّبيذذروتَّ،َّ
َّم.ٜٜٛٔ-ىذٜٔٗٔ
لسذذانَّالعذذربَّ،ألبذذيَّالفضذذلَّجمذذالَّالذذدينَّمحمذذدَّبذذنَّمكذذرمَّبذذنَّمنظذذورَّ-
َّم.ٖٕٓٓىذ(َّ،َّالطبعةَّالثانيةَّ،َّدارَّصادرَّ،َّبيروتَّ،َّٔٔٚ)ت:َّ

يذذلَّ،َّتفسذذيرَّالقاسذذميَّمحمذذدَّجمذذالَّالذذدينَّالقاسذذميَّالمتذذوف َّمحاسذذنَّالتأوَّ
مَّتحقيذذذقَّمحمذذذدَّباسذذذلَّليذذذونَّالسذذذودَّ،َّالطبعذذذةَّالثانيذذذةَّ،َّدارَّٜٗٔٔه ٕٖٖٔ

ََّّٕٗٗٔم ٖٕٓٓالكتبَّالعمميةَّ،َّبيروتَّ
المحذذررَّالذذوجيزَّفذذيَّتفسذذيرَّالكتذذابَّالعزيذذز،َّلمقاضذذيَّأبذذيَّمحمذذدَّلبذذدَّ-

السذذذالمَّلبذذذدَّىذذذذ(َّتحقيذذذقَّلبذذذدَّٙٗ٘الحذذذقَّبذذذنَّغالذذذبَّبذذذنَّلطيذذذةَّاألندلسذذذيَّ)ت:
-ىذذذذذذٕٕٗٔالشذذذذذافيَّمحمذذذذذد،َّالطبعذذذذذةَّاألولذذذذذ َّ،َّدارَّالكتذذذذذبَّالعمميذذذذذة،َّبيذذذذذروت،َّ

َّم.ٕٔٓٓ



 تأويل قىله تعالى : )وهّم بها(       أ.د.عبدالجبار فتحي زيدان الحمداني 

 

 
32 

مداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتاويلَّ،َّلعبدَّاَّبنَّأحمدَّبذنَّمحمذودَّالنسذفيَّ-
ىذ(َّالتن َّبوَّلبدَّالمجيدَّطعمةَّحمبيَّ،َّالطبعةَّالثانيةَّ،َّدارَّالمعرفةَّ،َّٓٔٚ)ت

 م.ٕٛٓٓ-هٜٕٗٔبيروتَّ،َّلبنانَّ
منيذذرَّفذذيَّغريذذبَّالشذذرحَّالكبيذذرَّلمرافعذذيَّ،َّتذذأليفَّأحمذذدَّبذذنَّالمصذذباحَّال-

ىذذذ(َّدارَّالكتذذبَّالعمميذذةَّ،َّبيذذروتَّ،َّلبنذذانَّ،َّٓٚٚمحمذذدَّبذذنَّلمذذيَّالفيذذوميَّ)تَّ:َّ
َّمَّ.ٜٜٗٔىذ ٗٔٗٔ

ألبذذذيَّالحسذذذنَّسذذذعيدَّبذذذنَّمسذذذعدةَّالمعذذذروفَّبذذذاألخفشََّّمعذذذانيَّالقذذذرانَّ،-
ىذذذذ(َّوضذذذعَّحواشذذذيوَّوفيارسذذذوَّإبذذذراىيمَّشذذذمسَّالذذذدين،َّالطبعذذذةَّٕ٘ٔاألوسذذذطَّ)ت:

َّم.ٕٕٓٓ-ىذٖٕٗٔل َّ،َّدارَّالكتبَّالعممية،َّبيروت،ََّّاألوَّ
لرابذذذذوَّ،َّألبذذذذيَّإسذذذذحاقَّالزجذذذذاجَّإبذذذذراىيمَّبذذذذنَّالسذذذذريََّّ- معذذذذانيَّالقذذذذرانَّوا 

،َّالقذذذاىرةََّّىذذذذ(َّتحقيذذذقَّالذذذدكتورَّلبذذذدَّالجميذذذلَّلبذذذدَّشذذذمبي،َّدارَّالحذذذديثٖٔٔ)ت:
َّم.ٕٗٓٓ-ىذٕٗٗٔ

المفرداتَّيَّغريبَّالقرلنَّ،َّألبيَّالقاسمَّالحسذينَّبذنَّمحمذدَّالمعذروفَّ-
ىذذذ(َّضذذبطوَّىيذذثمَّالطعيمذذيَّ،َّالطبعذذةَّاألولذذ َّ،َّٕٓ٘ألصذذفيانيَّ)تَّ:َّبالراغذذبَّا

َّمَّ.ٕٛٓٓىذ ٕٛٗٔدارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ،َّبيروتَّ،َّلبنانَّ،َّ
مقذذذذذاييسَّالمغذذذذذةَّ،َّألبذذذذذيَّالحسذذذذذينَّأحمذذذذذدَّبذذذذذنَّفذذذذذارسَّبذذذذذنَّزكريذذذذذاَّ)تَّ:َّ-

ىذذذذذذذذذذذذذذ(َّتحقيذذذذذذذذذذذذذقَّأنذذذذذذذذذذذذذسَّمحمذذذذذذذذذذذذذذدَّالشذذذذذذذذذذذذذاميَّ،َّدارَّالحذذذذذذذذذذذذذديثَّ،َّالقذذذذذذذذذذذذذذاىرةَّٜٖ٘
َّمٕٛٓٓٓىذ ٜٕٗٔ

رلنَّ،َّألبذذيَّزكريذذاَّيحيذذ َّبذذنَّلمذذيَّالمعذذروفَّالممّخذذصَّفذذيَّإلذذرابَّالقذذ-
يحيذذ َّمذذرادَّ،َّدارَّالحذذديثَّ،َّالقذذاىرةَّ-(َّتحقيذذقَّدٕٓ٘بالخطيذذبَّالتبريذذزيَّ)تَّ:َّ

َّمَّ.ٕٗٓٓىذ ٕ٘ٗٔ
النيايةَّفيَّغريبَّالحديثَّواألثرَّ،َّلمجدَّالدينَّأبيَّالسعاداتَّالمباركَّ-

ىذذذذ(َّالطبعذذذةَّالثالثذذذةَّ،ََّّدارَّالمعرفذذذةَّ،َّبيذذذروتَّ،َّٙٓٙبذذذنَّمحمذذذدَّالجذذذزريَّ)تَّ:َّ
َّمَّ.ٜٕٓٓىذ ٖٓٗٔنَّلبنا
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الوسذذذيطَّفذذذيَّتفسذذذيرَّالقذذذرانَّالمجيذذذدَّ،َّألبذذذيَّالحسذذذنَّلمذذذيَّبذذذنَّأحمذذذذدََّّ-
ىذ(َّتحقيقَّالشي َّلادلَّأحمدَّلبدَّالموجودَّوالشي َّٛٙٗالواحديَّالنيسابوريَّ)ت:

لمذذذذذذذذيَّمحمذذذذذذذذدَّمعذذذذذذذذوض،َّالطبعذذذذذذذذةَّاألولذذذذذذذذ َّ،َّدارَّالكتذذذذذذذذبَّالعمميذذذذذذذذة،َّبيذذذذذذذذروت،ََّّ
َّم.ٜٜٗٔىذ ٘ٔٗٔ

َّ 
َّ


